Nieuwsbrief Enver, 18 mei 2020
Langzaamaan vinden we met elkaar onze draai in ‘het nieuwe
normaal’. We blijven vanuit Enver hulp bieden aan kinderen, jongeren,
ouders en pleegouders, ook al geven we dat soms net wat anders
vorm. Er is een voorzichtige versoepeling zichtbaar in de maatregelen
vanuit de overheid en dit is ook van invloed op onze hulp.
Tegelijkertijd ontstaan er veel mooie initiatieven die zorgen voor
verbinding. In deze nieuwsbrief vertellen we u daar graag meer over.
Voorzichtige versoepeling maatregelen
Wat fijn dat de scholen (deels) weer open zijn! Deze versoepeling is waardevol voor kinderen en
jongeren: na weken mogen ze weer samen sporten en hebben ze het contact met leeftijdsgenoten terug.
De heropening van de scholen geeft pleeggezinnen wat meer lucht en dit geldt ook voor onze
medewerkers en hulpverleners met jonge kinderen thuis. Lees hierover de column van één van onze
pleegzorgbegeleiders.

Daghulp
In de afgelopen weken hebben we de opvang en behandeling van kinderen in groepsverband moeten
beperken. Voor alle kinderen en hun gezinnen werd hulp op maat georganiseerd en ook onze
therapievormen, zoals logopedie en speltherapie, konden we op afstand verzorgen. Op die manier is onze
ondersteuning voor deze kinderen door blijven lopen. Met de heropening van de scholen openden we op
11 mei weer de deuren voor alle kinderen en ook het speciaal onderwijs op de daghulp start weer. In de
afgelopen weken hebben we dit achter de schermen voorbereid, zodat we zo goed mogelijk rekening
kunnen houden met de richtlijnen vanuit het RIVM.

Enver op School
Vanuit Enver op School biedt Enver verschillende vormen van ondersteuning aan jongeren op basis- en
middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs. In de afgelopen periode hebben we deze
jongeren op afstand ondersteund en begeleid. Medewerkers zijn creatief geweest met beeldbellen, het
organiseren van een sportchallenge en het aanbieden van dagstructuren voor de jongeren. Ook op deze
vorm van hulp heeft de versoepeling van de regels effect. Langzaamaan zal het contact naast digitaal ook
face-to-face mogelijk zijn, met inachtneming van de richtlijnen.
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Werken in de anderhalvemetersamenleving
De verwachting is dat de gevolgen van het coronavirus nog
lang te merken zijn in onze maatschappij. Daarom zijn onze
kantoorlocaties aangepast aan de anderhalvemetermaatstaf,
door middel van het plaatsen van plexiglasschermen in
kantoorruimtes. Hierdoor kunnen er, met inachtneming van de
richtlijnen van het RIVM, toch face-to-face afspraken
plaatsvinden.

De focus op wat wél kan
Ondanks de beperkende maatregelen, denken we vanuit Enver zoveel mogelijk in creatieve oplossingen
bij het ondersteunen van onze cliënten. Het coronavirus heeft eenieders leven op z’n kop gezet. Meer dan
ooit realiseren we ons hoe belangrijk het is om met elkaar verbonden te blijven, nu we elkaar niet of
nauwelijks zien. Kenmerkend voor de gehele jeugdzorg is de tomeloze creativiteit. Hier delen we graag
wat voorbeelden van.

Sportieve uitlaatklep voor jongeren
In samenwerking met ZeelandBuitenland hebben we jongeren
op groepen en pleeggezinnen afgelopen meivakantie de
mogelijkheid geboden tot wat speelsheid en ruimte. Jongeren
uit leefgroepen, behandelgroepen, crisisopvang, pleeggezinnen
en uitwijkhuizen konden een aantal uren doorbrengen op het
buitensportcentrum in Ouddorp, waarbij ze zich konden
uitleven op hindernisbanen, in kano’s en door te struinen over
eilanden en vuurtjes te stoken.

Challenge vanuit de jongerenraad
De maatregelen in de aanpak tegen het coronavirus doen een beroep op ons aanpassingsvermogen. Dit
geldt ook voor de jongeren op onze groepen. Naast dat zij hun sociale activiteiten moeten missen,
kunnen ze ook hun familie niet ontmoeten. De jongerenraad van Enver heeft daarom een activiteit
bedacht voor alle jongeren op onze groepen om te zorgen voor wat leuke uitdaging. De jongeren kregen
de opdracht om challenges uit te voeren en bewijs hiervan voor te leggen aan een vakjury, bestaande uit
de voorzitters van de jongerenraad en cliëntenraad en medewerkers van Enver. De beste inzendingen
wonnen leuke prijzen.

Garage2020 Rotterdam
Enver werkt in de Garage2020 Rotterdam: een innovatielab dat vraagstukken bekijkt in de jeugdhulp
vanuit een andere invalshoek. Garage2020 heeft een uitgebreide Corona Toolkit ontworpen om gezinnen
en hulpverleners te ondersteunen tijdens de coronatijd. In de toolkit staan verschillende spellen en tips
voor kinderen en jongeren, en een tool om te beeldbellen voor hulpverleners. In een online enquête
vroeg Garage2020 aan jeugdhulpprofessionals, bestuurders, ouders en jongeren naar de gevolgen van de
coronamaatregelen. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut hebben ze de resultaten geanalyseerd.
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Nieuwe cliënten
Thuis kunnen spanningen oplopen en kinderen, jongeren en gezinnen kunnen onder grote druk staan.
Daarom is het belangrijk dat zij de weg naar de hulpverlening blijven vinden. We nemen nieuwe cliënten
aan. Ondanks dat onze hulp niet heeft stilgestaan, zijn wij bedacht op een toename van aanmeldingen,
nu scholen de signalerende functie van onveiligheid in gezinnen weer kunnen oppakken. Weet dat Enver
kan helpen. Voor nieuwe cliënten kunnen we ook intakes en begeleiding op afstand organiseren.
Aanmelden kan op de gebruikelijke wijze via onze aanmeldpunten.

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

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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