Nieuwsbrief Enver, 14 april 2020
Het dagelijks leven zoals we dat kennen, staat door het coronavirus op
zijn kop. In deze uitzonderlijke tijd blijven we vanuit Enver hulp
bieden aan kinderen, jongeren, ouders en pleegouders. Vanwege de
beperkende maatregelen geven we dat soms wat anders vorm. In deze
nieuwsbrief vertellen we u daar graag meer over.
Onze hulp gaat door
In deze crisistijd kunnen kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen blijven rekenen op de hulp van
Enver. Juist nu de stress toeneemt, spanningen thuis oplopen en er minder steun is vanuit het eigen
netwerk, hebben zij ons nodig. We zetten dan ook stevig in op de continuïteit van onze zorg en zijn extra
alert op signalen van onveiligheid. We doen dit vanuit een grote betrokkenheid bij onze cliënten en met
een flinke dosis creativiteit.

Hulp in de eigen omgeving
In overleg met de cliënt geven onze hulpverleners vorm aan de hulp binnen de richtlijnen van het RIVM,
bijvoorbeeld door te beeldbellen of door samen een wandeling te maken, waarbij er uiteraard 1,5 meter
afstand wordt gehouden. Huisbezoek vindt plaats wanneer dit nodig en mogelijk is met oog voor de
gezondheid van onze cliënten en medewerkers.
Onze medewerkers in en rond de kinderopvang en scholen werken samen met onderwijsprofessionals om
kwetsbare kinderen en jongeren in beeld te brengen en te houden. Vroegsignaleren, contact houden en
begeleiden. En, doorverwijzen als er specialistische zorg nodig is. Op die manier helpen we met elkaar
voorkomen dat kinderen en jongeren te grote achterstanden oplopen of in een onveilige situatie zitten.
We zien dat het door alle coronamaatregelen voor gescheiden ouders soms extra ingewikkeld is om
samen vorm te geven aan het ouderschap. Gemaakte afspraken kunnen niet altijd worden nagekomen en
onderlinge spanningen lopen hoog op. Onze specialisten op gebied van complexe scheidingen helpen hen
om het belang van de kinderen weer centraal te zetten en samen oplossingen te bedenken, zodat er weer
duidelijkheid is en rust ontstaat.
Op onze chat www.helpff.nl kunnen jongeren en ouders anoniem hun vragen en zorgen bespreken met
hulpverleners van Enver, ook als zij geen cliënt van Enver zijn. Omdat we weten dat deze periode voor
jongeren en ouders extra zwaar is, is de bereikbaarheid van de chat uitgebreid.
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Daghulp en -behandeling
Op onze dagbehandelingslocaties hebben we de opvang en behandeling in groepsverband moeten beperken, om zo veilig mogelijk te werken. Voor alle kinderen en hun gezinnen is uiteraard hulp op maat georganiseerd. Waar mogelijk digitaal vanuit hun huis. Onze therapievormen, zoals logopedie en speltherapie,
kunnen we op afstand verzorgen. Kinderen van ouders in een cruciale beroepsgroep en kinderen die de
hulp op locatie niet kunnen missen, kunnen gebruik maken van opvang en behandeling op de locatie.

Het leven in een 24-uursvoorziening
Onze 24-uursvoorzieningen zijn gewoon geopend, waarbij we uiteraard zorgvuldig de richtlijnen volgen
om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De jongeren zijn door de maatregelen veelal thuis,
moeten daar hun schoolwerk doen en missen het contact met hun vrienden. Pubers doen er uiteraard
alles aan om dat te doorbreken en zien niet altijd de noodzaak om zich aan de veiligheidsrichtlijnen te
houden. We investeren daarom in het bieden van een dagprogramma, zorgen voor structuur, faciliteren
bij het maken van huiswerk en zien erop toe dat maatregelen bekend zijn en worden nageleefd. Hiervoor
hebben we onze bezetting in de voorzieningen uitgebreid. In goed overleg met een aantal gemeenten en
scholen, kunnen enkele van onze jongeren – voor wie dat cruciaal is - inmiddels weer naar school.

Pleegouders bieden een warm thuis
Het is enorm mooi om te zien hoe onze pleegouders zich inzetten om hun pleegkind(eren) ook in deze
onzekere periode een stabiele thuisbasis te bieden. We realiseren ons goed dat het pleegouderschap nu
extra zwaar kan zijn, bijvoorbeeld doordat de (pleeg)kinderen niet naar school of opvang kunnen. Waar
nodig proberen we hen te ontlasten. Bijvoorbeeld door onze pleegzorgbegeleiders die de kinderen te
helpen bij hun schoolwerk en door een prachtige nieuwsbrief van onze pleegouderraad vol met handige
tips. Bijzondere aandacht is er voor het anders organiseren van het contact tussen pleegkinderen en hun
biologische ouders. Voor extra ondersteuning aan pleeggezinnen, hebben we bij Enver een invalpool
opgezet, bestaande uit onder andere pedagogisch medewerkers en schoolmaatschappelijk werkers.

Hulp voor iedereen die dat nodig heeft
Het is belangrijk dat kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen de weg naar de hulpverlening blijven
vinden. We maken ons zorgen om het signaal dat de jeugdbescherming en Veilig Thuis momenteel een
stuk minder aanmeldingen dan normaal ontvangen. Dat past niet bij wat wij in de maatschappij zien,
namelijk kinderen, jongeren en gezinnen die onder grote druk staan. Met alle risico’s van dien. Juist nu
moeten we snel schakelen om passende hulp te bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig
hebben.
Weet dat Enver hen kan helpen. We nemen nog steeds nieuwe cliënten aan. Voor hen kunnen we ook
intakes en begeleiding op afstand organiseren. Aanmelden kan op de gebruikelijke wijze via onze
aanmeldpunten.
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Aanmeldpunt Midden-Holland
0182-522855
aanmeldenMH@enver.nl

Aanmeldpunt Rotterdam Rijnmond
085-4867010 (9.00 - 13.00 uur)
aanmeldenrr@enver.nl

Aanmeldpunt Zuid-Holland Zuid
085 043 36 20 (9.00 tot 13.00 uur)
aanmeldenZHZ@enver.nl
Onze medewerkers werken met tomeloze inzet en betrokkenheid voor ‘onze’ kinderen, jongeren en
gezinnen. Het is hartverwarmend om te horen dat dit door onze cliënten wordt gezien en gewaardeerd.
Bijvoorbeeld door de actie #Jeugdzorgbedankt! waarin Experienced Experts (ExpEx) van Enver het
initiatief nemen om jeugdzorgmedewerkers via een filmpje bedanken. Bekijk de filmpjes door op
onderstaande afbeeldingen te klikken.

We doen het niet alleen
Op alle niveaus werken we intensief samen met gemeenten, scholen, jeugdbescherming en
zorgaanbieders. Juist in deze ingewikkelde periode willen we samen zoeken naar mogelijkheden voor
kwetsbare kinderen en gezinnen. Soms is dat puzzelen en vraagt het om ‘out of the box’ denken. Dat
doen we graag! Een mooi voorbeeld hiervan is dat we door een gift van het Laurensfonds 150 laptops
konden aanschaffen voor kinderen en jongeren, zodat zij vanuit huis onderwijs kunnen volgen en
huiswerk maken.

Contact
Heeft u vragen of behoefte aan overleg? Schroom dan niet om contact op te nemen met uw
aanspreekpunt bij Enver of bel 085 486 70 70. Mailen naar info@enver.nl kan ook.

Samen. Sterker. Verder
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