
30 maart 2020 
 
Hoe kunnen wij jullie helpen?! 
 
Beste collega’s, 
  
In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de coronacrisis nog wel even voortduurt. Hoe gaat 
Inzowijs als jeugdhulporganisatie om met deze uitzonderlijke omstandigheden? Het antwoord is 
onveranderd: onze begeleiding blijft net zo persoonlijk, laagdrempelig en flexibel als altijd. We zijn 
wendbaar als het gaat om de manier waarop we begeleiding bieden, maar ook ten aanzien van de 
hulpvragen die wij van ouders en verzorgers krijgen. We doen graag nét dat stapje extra met als doel 
om de zorg voor ‘onze’ kinderen en jongeren te continueren. 
  
We beseffen ons namelijk welke maatschappelijke verantwoordelijkheid wij hebben met het bieden 
van jeugdzorg. Niet voor niets is ons beroep als cruciaal aangemerkt door de Rijksoverheid. We 
hebben nu eenmaal samen met u de verantwoordelijkheid om hulp te bieden aan kwetsbare 
personen, kinderen en gezinnen die zonder deze ondersteuning in de problemen komen. Daarbij is 
de huidige situatie voor kinderen met een beperking zeer onwenselijk en het effect op deze gezinnen 
immens.   
 
Daarom kunt u ook in deze tijden bij Inzowijs terecht. Bijvoorbeeld wanneer een kind of jongere met 
een beperking laagdrempelige en doelgerichte één-op-één begeleiding nodig heeft. Denk 
aan emotieregulatie, het vergroten van de zelfredzaamheid, het aanleren of verbeteren van sociale 
of schoolse vaardigheden. Maar bel ons ook bij behoefte aan het ondernemen van activiteiten 
buitenshuis, ondersteuning bij thuisonderwijs of de inzet bij ouders met vitale beroepen. De 
begeleiding vindt uitsluitend plaats op een manier die het beste bij de situatie past en wordt gegeven 
door een gemotiveerde hbo- of wo-opgeleide collega. Dit zal momenteel veelal online zijn, maar 
soms fysiek wanneer de situatie daarom vraagt, het veilig is en alle betrokkenen hiermee 
instemmen.  
  
Ik kom graag met u in contact om te kijken waar we elkaar kunnen versterken! Een casus aanmelden 
kan direct via aanmeldteam@inzowijs.nl en meer informatie vindt u op www.inzowijs.nl/coronavirus. 
Uiteraard kunt u ook altijd met mij contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Hans Hensen 
Directeur 
Hoofdstraat 1-3, 2351 AA Leiderdorp 
06 – 13 23 69 64 / 071 - 57 686 37 
www.inzowijs.nl 

Volg je ons al op Instagram? 
 

 


