Belangrijk bericht versoepeling maatregelen Coronavirus
Vanaf dinsdag 28 april hervat Coach25 fysieke cliënt contacten.

Beste contactpersonen en verwijzers,
Allereerst hopen wij dat u en uw dierbaren in goede gezondheid verkeren. Daarnaast willen we u
ontzettend bedanken voor de fijne samenwerking die we, in deze bijzondere tijden, tot nu toe met
velen van u hebben ervaren.
Ook wij vanuit Coach25 hebben op creatieve manieren onze coaching voortgezet via o.a. internet,
telefoon, games en tuinbezoeken en onze cliënten juist in deze moeilijke tijd ondersteund. Deze
innovatieve coaching methoden willen wij ook na coronatijd zeker blijven benutten!
Gelukkig zijn er inmiddels dankzij strenge landelijke maatregelen, positieve ontwikkelingen rond de
uitbraak van het Corona virus. De besmettingsgraad is gedaald en uit nieuwe onderzoeken blijkt, dat
kinderen en jongeren slechts in beperkte mate zorgen voor de verspreiding van het coronavirus.
Als jeugdhulpaanbieder hebben we, in overleg met de gemeenten en de GGD, nieuwe mogelijkheden
gekregen om medewerkers te laten testen bij klachten. Daarnaast kunnen wij onze coaches nu
beschermingsmiddelen bieden om het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus te
verkleinen.
Daarom achten wij het verantwoord, dat vanaf dinsdag 28 april alle coaches weer fysieke afspraken
kunnen maken met hun cliënten.
Onze coaches moeten zich hierbij houden aan de landelijke maatregelen en ons interne Corona
protocol. Samengevat betekent dit, dat ook bij de coaching social distancing wordt toegepast en dat
bij klachten van een van de betrokkenen de fysieke afspraak wordt verplaatst of omgezet wordt in
een digitale afspraak. In zeer dringende situaties kan met gebruik van beschermingsmiddelen alsnog
fysiek contact plaatsvinden.
Uiteraard kunnen er ook nieuwe aanmeldingen worden gedaan. Voor de intake vragen we dan wat
extra informatie om het huisbezoek nog beter voor te kunnen bereiden. We merken dat vanwege
deze onzekere tijden in sommige gezinnen nieuwe vragen of problematiek ontstaat. We proberen
daar met onze ervaren mensen en gedragswetenschappers zo goed mogelijk op in te spelen. Mocht u
over deze of andere problematiek van gedachten willen wisselen, neem dan gerust contact met ons
op, we denken graag mee over maatwerkoplossingen!
Voor alle vragen, aanmeldingen en advies kunt u, zoals u gewend bent, contact opnemen met Team
Aanmelding & Advies via 085-1301870 of via info@coach25.nl
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