Berichtgeving aan zorgboerderijen en scholen/CLB’s (13 mei 2020)

Beperkte heropstart schoolvervangende trajecten op de zorgboerderij
De versoepeling van de richtlijnen laat volgens Steunpunt Groene Zorg een heropstart toe van
schoolvervangende trajecten op de zorgboerderij. Wij stellen de datum van 25 mei als mogelijke
datum van heropstart voorop. Houd er rekening mee dat deze doorstart enkel kan mits aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan. We geven eerst het algemene kader weer waarbinnen kan
worden opgestart, verder in deze nieuwsbrief worden de voorwaarden nog verder gespecifieerd.
Lees daarom zeker de volledige nieuwsbrief!
✓ Vanaf 25 mei kunnen zorgboerderijen die zorggasten opvangen vanuit de sector onderwijs terug
opstarten. Het gaat hierbij enkel over lopende overeenkomsten. Voor dit schooljaar begeleidt
Steunpunt Groene Zorg geen nieuwe opstarten meer. Ook uitbreiding van dagen of uren binnen
een bestaande overeenkomst is niet mogelijk.
✓ Bij een schoolvervangend traject zijn heel wat verschillende partijen betrokken (de
zorgboerderij, de jongere, de ouders, de school, het CLB). Belangrijk is dat al deze partijen
akkoord gaan met een heropstart en dat ze zich ertoe engageren om gedurende het traject met
elkaar te communiceren over het verloop ervan. Hierbij is een goede afstemming tussen de
school en het CLB omtrent de opvolging van de jongere op de zorgboerderij heel belangrijk.
✓ Bij de heropstart van een jongere verwachten we dat zowel de school als het CLB hun akkoord
hiervoor via mail aan de zorgboerderij bevestigen. Steunpunt Groene Zorg apprecieert het als
ook de provinciale consulent hiervan op de hoogte wordt gebracht.
✓ Bijkomend verwachten wij van de schooldirectie bevestiging dat de schoolverzekering de
activiteiten op de zorgboerderij dekt.
✓ Realiseer je dat de heropstart anders zal zijn dan voorheen. De nadruk ligt vooral op activering.
De zorggast voert zijn taken buitenshuis uit en komt niet in de privévertrekken van de
zorgboerderij. Gezamenlijke pauzes of eten binnenshuis zijn voorlopig niet mogelijk.
✓ Houd er steeds rekening mee dat de richtlijnen kunnen wijzigen. Bij een ongunstige evolutie van
COVID-19 kunnen de versoepelde maatregelen teruggeschroefd worden.
Procedure voor het heropstarten van de zorgboerderij
Het heropstarten van de zorgboerderij vraagt een goede voorbereiding van alle betrokken partijen.
Tussen de zorgboerderij, de zorggast (en diens ouders), het CLB en de school dienen de nodige
afspraken te worden gemaakt. Hierbij moet elke individuele situatie apart worden bekeken. We
adviseren om de afspraken die uiteindelijk worden gemaakt tussen zorgboerderij en school/CLB op
mail te zetten. We appreciëren het als ook de provinciale consulent van deze afspraken op de hoogte
wordt gebracht.
Om er een geslaagde en veilige heropstart van te maken is het belangrijk dat een aantal principes
wordt gehanteerd.
Een heropstart is niet aan de orde als:
✓ de zorggast verblijft in een residentiële setting
✓ hetzij de zorggast, hetzij de zorgboer(in) of een bij hen inwonend persoon acute symptomen van
de bovenste of onderste luchtwegen vertoont of als een vermoeden van besmetting gekend is

✓ in geval er meerdere zorggasten tegelijk aanwezig zijn op de zorgboerderij en de zorggast op
andere dagen deelneemt aan andere collectief georganiseerde dagondersteuning (dagcentrum
of school). In dit geval zal de zorggast moeten kiezen of hij naar de zorgboerderij gaat of naar de
andere dagondersteuning.
✓ Let op als er sprake is van personen die behoren tot een risicogroep (leeftijd, ziekte) hetzij in de
omgeving van de zorgboerderij, hetzij in de woonomgeving van de zorggast
Vooraleer tot een heropstart over te gaan moeten volgende overwegingen worden gemaakt:
✓ Is de zorgboerderij zelf bereid om terug op te starten?
✓ Is de school en het CLB van mening dat de zorggast terug naar de zorgboerderij kan gaan? Hierbij
is het belangrijk dat de begeleider inschat dat de zorggast voldoende in staat is om de richtlijnen
op te volgen die nodig zijn voor een veilige heropstart. De begeleider praat ook door met de
zorggast dat de heropstart inhoudt dat de zorggast niet in de privésfeer van de zorgboerderij kan
komen. Ziet de zorggast een heropstart op deze manier zitten en kan hij hiermee rekening
houden?
✓ Kan de school/het CLB de nodige opvolging en ondersteuning bieden aan de zorgboerderij?
Opvolging blijft noodzakelijk, deze gebeurt via mail en telefoon en niet via een bezoek ter plekke.
✓ Kan er op een veilige manier worden heropgestart? Dit houdt in dat:
✓ tijdens alle activiteiten het principe van social distancing (1,5 m) geldt. Voor de collectieve
aanbieders houdt dit in dat het aantal deelnemers per dag en activiteit afhankelijk is van de
beschikbare ruimte.
✓ de algemene hygiënemaatregelen worden gerespecteerd. Handhygiëne is hierbij essentieel.
✓ zowel de zorgboer(in) als de zorggast een mondmasker dragen als de nodige afstand niet kan
bewaard worden.
✓ gezamenlijk gebruik van materiaal wordt vermeden. Voor en na gebruik van werkmateriaal
dient dit te worden gedesinfecteerd.
✓ Wie zorgt voor het nodige hygiënische materiaal? (ontsmettende gel, handschoenen, zeep).
Hierover dienen afspraken te worden gemaakt. We gaan ervan uit dat wat het mondmasker
betreft elke partij zorgt voor een eigen mondmasker.
Indien er vragen zijn bij deze nieuwsbrief, kan je steeds terecht bij de provinciale consulent.
Meer informatie bij de richtlijnen voor de sector onderwijs vind je op de website:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/home
We wensen jullie een goede en veilige heropstart toe!
Het team van Steunpunt Groene Zorg
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Annelies Geeraerts – consulente Limburg: 0477/63.29.88, ageeraerts@groenezorg.be
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