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Toelichting
Vanaf 16 december is de lock-down helaas weer een feit. Kinderopvangorganisaties en de
scholen in Goirle en Riel hebben volop voorbereidingen getroffen om de noodopvang aan te
bieden. Ook de partners betrokken bij de kinderen en gezinnen, waaronder GGD, IMW en
Sterk Huis, zoeken afstemming met de KDV en scholen om de kwetsbare kinderen in beeld
te brengen.
Bij noodopvang onderscheiden we 2 groepen:
- Noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep
- Noodopvang voor kwetsbare kinderen
In deze memo wordt de werkwijze nader toegelicht met betrekking tot de noodopvang
voor kwetsbare kinderen.

Ambitie
Alle kwetsbare kinderen in Goirle en Riel worden zo snel mogelijk in hun vertrouwde
(kinderopvang en school) omgeving opgevangen.
Onder kwetsbare kinderen verstaan we:
- Kinderen in een kwetsbare thuissituatie waarbij we inzetten op het voorkomen van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Kinderen waarbij het wegvallen van reguliere dag structuur tot grote problemen
leidt.
- Kinderen met een duidelijke ondersteuningsvraag waarbij sprake is van problematiek
in de ontwikkeling.
Op basis van de evaluatie Covid 19 (o.a. minder administratieve rompslomp) hebben we
ervoor gekozen Goirlese uitgangspunten op te stellen. Daarnaast nemen we een aantal
uitgangspunten over uit de regionale werkwijze.

Uitgangspunten noodopvang in Goirle en Riel
-

-

Het mandaat om te bepalen of een kind kwetsbaar is ligt in eerste instantie bij de
kinderopvangorganisaties en scholen in Goirle en Riel. Daar waar nodig vindt
interdisciplinaire afstemming plaats met de jeugdverpleegkundige/jeugdarts, School
Maatschappelijk Werk (SMW) en Aandacht voor Basiskracht.
Kinderopvang en school benaderen de ouders om kinderen uit te nodigen voor de
noodopvang.

-

-

Indien de toegang (’t Loket) in Goirle een kind in beeld heeft voor de noodopvang,
nemen zij in eerste instantie contact op met de SMW in Goirle. Het coördinatieteam
is bereikbaar als achterwacht.
Het aantal kinderen wat gebruik maakt van de noodopvang voor kwetsbare kinderen
wordt wekelijks op vrijdagochtend doorgegeven aan Paul van Aanholt (voor de
scholen) en Gerry Leijten (kinderopvang). Daarnaast wordt ook doorgegeven hoeveel
kinderen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang voor ouders in cruciale
beroepen.
We streven ernaar dat de gemeente (Renske Zebregs en Anouk Biemans) door de
‘verklaring gevende instellingen ‘(onder andere Veilig Thuis en Jeugdzorg
organisaties) wordt geïnformeerd over het aantal verstrekte verklaringen
noodopvang (dus geen contact opnemen met de scholen/KDV). Deze gegevens
leggen we naast de gegevens van het aantal kinderen wat gebruik maakt van
noodopvang voor kwetsbare kinderen om te voorkomen dat kinderen uit beeld zijn
geraakt.

Uitgangspunten regionaal vastgesteld
-

Richtlijnen van het RIVM worden altijd in acht genomen.
Opvang op de kinderopvang of school komt niet in plaats van jeugdhulp.
Veilig Thuis, Raad voor Kinderbescherming, Jeugdhulpinstellingen, gecertificeerde
instellingen, GGD en de toegang kunnen mede bepalen of een kind kwetsbaar is.
Veilig Thuis, Raad voor Kinderbescherming, Jeugdhulp instellingen en gecertificeerde
instellingen geven een verklaring voor noodopvang aan de ouders met kinderen in
een kwetsbare situatie.
Ouders melden zich met de verklaring bij de kinderopvang en school.
Ouders worden dringend verzocht maar zijn niet verplicht hun kinderen naar de
noodopvang te laten gaan tenzij de gezinsvoogd anders bepaald.
Van de bij het kind betrokken hulpverlenende instelling wordt verwacht dat ze de
kinderen blijven begeleiden en volgen.
Gewone routes betreffende meldingen Veilig Thuis (meldplicht) blijven overeind.
Opvang vindt plaats tijdens reguliere openingstijden van de kinderopvang of school.

Werkwijze
Kinderopvang en scholen kennen hun kinderen en gezinnen en de ervaringen uit de vorige
periode wijzen uit dat zij snel kunnen handelen en goed kunnen schakelen met
zorgpartnerts/hulpverleners. De kinderdagverblijven en scholen zijn ‘in the lead’.
De werkwijze mbt de verklaring noodopvang is regionaal vastgesteld. Ouders kunnen
vanuit Veilig Thuis of een Jeugdzorg instelling een verklaring noodopvang ontvangen. Het
kan dus zijn dat ouders met een verklaring noodopvang komen terwijl ze al in beeld en
benaderd waren door school/kinderopvang.

Indien een kind een verklaring voor de noodopvang heeft en het kind was nog niet in beeld
is bij school/kinderopvang wordt de noodopvang opgestart.

Aanmeldroute overige professionals
In overleg kunnen huisartsen, leerplichtambtenaren, jongerenwerkers, welzijnswerkers en
anderen kwetsbare kinderen aanmelden bij Paul van Aanholt (voor de scholen) en Gerry
Leijten (voor de kinderopvang). Waarschijnlijk zijn deze kinderen al bekend en is
noodopvang al geregeld.

Aanmeldroute ouders
Ouders kunnen zich melden bij de pedagogisch medewerker, manager, intern begeleider,
leerkracht of directeur. Ouders die geen gebruik maken van opvang of onderwijs kunnen
terecht bij de GGD.

Nog vragen?
Het coördinatieteam denkt graag met je mee!
Heb je vragen dan kun je terecht bij Renske, Anouk, Paul en Gerry.
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