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Buurtwerkkamers bereikbaar en beperkt open
Tijdelijk gesloten voor groepsactiviteiten, maar wel blijvend telefonisch bereikbaar
en soms ook fysiek open (op afspraak) voor dringende individuele hulpverlening of
een praatje ('geestelijke zorg'), zolang de overheid dit verantwoord vindt.
Alle buurtwerkkamers zijn beperkt open in verband met het coronavirus. In ieder geval tot 1 juni en
mogelijk langer als de overheid vergelijkbare ruimtes met groepsactiviteiten langer dicht wil houden.
Dit betekent dat we in de buurtwerkkamer alle groepsactiviteiten tijdelijk stoppen, zoals het samen
koffie/thee drinken, het babbeluur, de eettafels, het handwerken en de taal- en computerlessen.
De buurtwerkkamers blijven wel altijd telefonisch en per email bereikbaar, voor bijvoorbeeld
(hulp)vragen, ondersteuning bij een vastgelopen computer of een praatje ('geestelijke zorg').
De buurtwerkkamer is daarnaast een plek waar we een vorm van 'geestelijke zorg' bieden, vooral aan
bewoners die geen andere plek hebben waar ze laagdrempelig en vertrouwd terecht kunnen. Alleen
een telefonisch contact is dan vaak niet genoeg. Vandaar dat we (op afspraak) waar dat enigszins
mogelijk is open blijven voor dringende individuele hulpverlening, zoals hulp bij formulieren, de
schuldhulptoeleiding, hele dringende klussen en het opvangen van bewoners die niet te lang alleen
thuis 'opgesloten' kunnen zitten. Hierin zullen we in onze dienstverlening alle relevante en betrokken
(wijk)partners blijven betrekken om zo onze kwetsbare deelnemers zo goed en zorgvuldig als
mogelijk te kunnen blijven ondersteunen. Zolang de overheid deze 'geestelijke zorg' niet verbiedt of
afraadt willen we dit als buurtwerkkamers - waar dat echt nodig en nog verantwoord kan - blijven
aanbieden. Elke buurtwerkkamer maakt met het eigen team zelf de afweging: welke hulpverlening is
echt dringend nodig en hoe kunnen we dat veilig genoeg organiseren? Soms zal het zo zijn dat de
buurtwerkkamer toch tijdelijk volledig dicht is, dus ook voor alle individuele hulpverlening.
Bij afspraken voor dringende individuele hulpverlening zorgen we er altijd voor dat er maximaal vijf
personen fysiek aanwezig zijn in de buurtwerkkamer en we houden ons aan alle aanwijzingen van
de overheid en het RIVM voor een goede en veilige gezondheid. Deelnemers, vrijwilligers en
medewerkers die ook maar enigszins in een risicogroep vallen voor besmetting met het coronavirus
raden we altijd af om fysiek aanwezig te zijn op de buurtwerkkamer.
Voor veel deelnemers is de buurtwerkkamer vaak een 'thuis' waar ze niet goed zonder kunnen of
heel erg mee zijn geholpen. Velen van hen staan er alleen voor en brieven van deurwaarders laten
zich (nog) niet stoppen door het coronavirus. Naarmate de coronamaatregelen van de overheid
langer duren zullen deze deelnemers steeds meer moeite hebben om het 'vol te houden'. Deze
kwetsbare bewoners willen en kunnen we niet in de steek laten. Tegelijkertijd willen we een veilige
gezonde werkplek bieden voor onze vrijwilligers en medewerkers en ook voorkomen dat we
kwetsbare en oudere deelnemers besmetten. Met beide willen we maximaal rekening houden.
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