
Beste vrijwilliger, 
 
U ontvangt weer een nieuwsbrief met daarin informatie over maatregelen betreffende het 
coronavirus. Volgens de routekaart zouden we in september duidelijkheid geven over een aantal 
maatregelen, zoals over de reguliere dagbesteding vanaf 1 oktober.  Ook zouden we besluiten of en 
hoe bijeenkomsten/evenementen met meer dan 100 mensen mogelijk zijn over eenheden heen. Tot 
slot zouden we informeren hoe lang de ‘blijf binnen je eenheid’ voor alle onderdelen van kracht 
blijft. In deze nieuwsbrief geven we kort antwoord op deze vragen.  
 

Maar allereerst willen we u een compliment maken voor hoe we tot nu toe met elkaar deze 
complexe periode zijn doorgekomen. We begrijpen dat u verlangt naar hoe het was voor corona. We 
zetten per 1 oktober weer een stap terug naar hoe het was, maar we zijn nog niet terug bij ‘normaal’. 
Het virus is nog steeds onder ons, besmettingen nemen weer toe, ook in Twente. We moeten nog 
steeds op onze hoede blijven en alle RIVM-maatregelen goed in acht nemen.  
 
Begin september hebben we samen met een afvaardiging van alle raden (Bewonersraad, 
Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Raad van Toezicht, Managers en raad van bestuur) een 
evaluatiegesprek gevoerd over de informatievoorziening en besluitvorming in de afgelopen Corona-
periode. Daarin werd helder dat er verschillende belangen zijn en dat die belangen niet altijd met 
elkaar overeenkomen. Wat voor de een goed is, kan voor de ander niet goed zijn. We proberen in de 
vervolgstappen rekening te houden met deze verschillende belangen. Maar we realiseren ons ook 
dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leontine Verhoeven en Annamiek van Dalen, 
raad van bestuur De Twentse Zorgcentra 

 
 
Verruiming eenheid naar regio per 1 oktober 
Blijf in je eenheid is tot nu toe het beleid. De eenheid was de groep van cliënten, medewerkers en 
verwanten. We verruimen de ‘eenheid’ vanaf 1 oktober naar de regio. We kennen dan de volgende 4 
eenheden: Losser, Enschede, Almelo en Netwerk Ambulant Kind & Gezin. Cliënten, directe 
verwanten, zorgmedewerkers, alle behandelaren in die regio, coaches, managers, vrijwilligers en 
medewerkers van de ondersteuning vormen samen één eenheid. Binnen deze eenheid vinden alle 
activiteiten plaats: wonen, werken, behandelen, activiteiten, leren en recreëren. Wel zijn binnen 
deze nieuwe eenheden de richtlijnen van het RIVM van toepassing. De norm is alles organiseren 
binnen de 1,5 meter afstand. Kan een cliënt dat niet, dan worden behalve de dagbesteding, andere 
activiteiten zoveel mogelijk met de eigen woon- of dagbestedingsgroep gedaan.  
 
Wij vragen ook van u om u te houden aan de maatregelen van het RIVM. Houd 1,5 meter afstand, 
blijf thuis bij klachten en pas de hygiënemaatregelen toe.  
 
Vrijwilligers 
Vanaf 1 oktober kunt u binnen een eenheid, dus regio, worden ingezet. U wordt bij maximaal 2 
groepen ingezet. Bent u (ook) verwant van een bewoner, dan is dat al 1 groep. Daarnaast is er ruimte 
voor een 2e groep om een vrijwilligersactiviteit weer op te pakken.  
 
We onderscheiden de volgende drie type vrijwilligers: 

1. Vrijwilligers gekoppeld aan een individuele cliënt: bent u gekoppeld aan een individuele 
cliënt, dan wordt u via de taakhouder vrijwilligerswerk van de groep of de persoonlijk 
begeleider benaderd. Besproken wordt óf u weer wilt starten en zo ja, de startdatum, dag en 
tijd waarop u komt en wat u wel/niet kunt doen. 



 
2. Vrijwilligers gekoppeld aan een groep of dagbestedingslocatie: bent u gekoppeld aan een 

groep of dagbestedingslocatie en kunt u daar weer ingezet worden, dan wordt u via de 
taakhouder vrijwilligerswerk van de groep of dagbestedingslocatie benaderd. Besproken 
wordt óf u weer wilt starten en zo ja, de startdatum, dag en tijd waarop u komt en wat u 
wel/niet kunt doen. 

 
3. Vrijwilligers bij overige diensten; bv. Klussen, activiteiten, BOOMTV/LOHO, Recreatie: bent 

u betrokken bij overige diensten, dan kunt u weer ingezet worden wanneer de betreffende 
‘dienst’ weer is begonnen en kunt u zich bij het uitvoeren van de taken houden aan de 
algemene richtlijnen, dan wordt u benaderd door de betreffende ‘dienst’. Besproken wordt 
óf u weer wilt starten en zo ja, de startdatum, dag en tijd waarop u komt en wat u wel/niet 
kunt doen. 

 
De verantwoordelijkheid voor het wel of niet weer starten met vrijwilligerswerk ligt bij u zelf. Voor 
vrijwilligers die qua onderliggend lijden in de risicogroep (volgens het RIVM) vallen, raden we wel aan 
om nog niet met vrijwilligerswerk te starten. Uiteraard is de coördinator vrijwilligerswerk altijd te 
benaderen voor vragen en onduidelijkheden of als er problemen ontstaan. 
 
Dagbesteding 
Bewoners krijgen vanaf 1 oktober 1 vorm van dagbesteding. Van iedere cliënt is in kaart gebracht 
wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Dit betekent niet dat we dit al op 1 oktober voor iedere bewoner 
kunnen realiseren.  
 
Nu de cliënten weer een vorm van dagbesteding krijgen per 1 oktober, keren veel medewerkers 
terug naar de dagbesteding. Regio Enschede neemt op dat moment ook het verbouwde 
dagbestedingsgebouw in gebruik. Dagbesteding moet op elke locatie rekening houden met de 1,5 
meter afstand. Daardoor kunnen er minder mensen in een ruimte dan voor corona, voor 16 maart. 
Dat maakt dat de opstart van dagbesteding nog niet helemaal op 1 oktober gerealiseerd is.    
 
Daarnaast zijn er cliënten die na corona hun dagbesteding op de groep willen houden. Kortom, de 
dagbesteding zal anders zijn dan voor corona.  
 
Restaurants, winkels en zwembaden  
Vanaf 1 oktober gaan de restaurants, winkels en zwembaden weer open voor cliënten, verwanten, 
medewerkers en vrijwilligers. Er zal een limiet zijn voor het aantal mensen dat binnen de 1,5 meter 
past. Op de genoemde locaties zijn de richtlijnen van het RIVM van toepassing en volgen alle 
bezoekers de aanwijzingen hierover van medewerkers op. 
 
Grote bijeenkomsten/evenementen 
Wij organiseren voorlopig geen grote bijeenkomsten en/of evenementen.  
 
Stappenplan besmetting 
We willen nog steeds de kans op kruisbesmetting zo klein mogelijk houden, om niet weer de gehele 
organisatie op slot te doen. Daarom vragen we wel aan iedereen binnen deze verruimde eenheden 
om zo min mogelijk verschillende gebouwen te bezoeken. Mocht er wel een besmetting zijn, dan is 
bron- en contactonderzoek belangrijk. We volgen dan het stappenplan besmetting en de spelregels 
voor quarantaine. Deze zijn bij de medewerkers bekend. 
 
Zodra een cliënt of een medewerker getest wordt, bepaalt een van onze artsen volgens het 
stappenplan wat er moet gebeuren. Dan kan het zijn dat de groep in quarantaine gaat tot de uitslag 
bekend is. Blijkt dat er sprake is van een besmetting, dan bepaalt onze arts wat het beleid is.  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen


Gedicht ‘Tsja doen?’…. Vallen en opstaan 
Onze oproep in een van de vorige nieuwsbrieven om verhalen over deze coronatijd in te sturen, 
leidde tot mooie reacties. Dit gedicht willen we graag met u delen. 
Geschreven door ‘moeder van hem’; die lieve, 17-jarige jongen met de mooiste bruine ogen die 
bestaan. Die lieve jongen, niet gezond geboren, kind gebleven. Spil in haar bestaan. 
De jongen gaat naar de BSO van De Twentse Zorgcentra. 
Klik hier om het gedicht te lezen. 
 
Op volle toeren de zomer door! 
Tijdens de zomermaanden zijn er maar liefst 108 tuinfeestjes geweest, zowel op de zorgparken als op 
de buiten(woon-)locaties. De woongroepen konden in hun eigen tuin lekker genieten van een patatje 
met een snack én livemuziek. De feestjes waren een groot succes!  
Verder was er op de zorgparken de ijsfiets die meerdere keren rond is geweest, de mogelijkheid om 
een dagje een compleet ingericht vakantieterrein te gebruiken en om mee te gaan met de huifkar. 
De buiten(woon-)locaties konden een BBQ- of buffetpakket bestellen en kregen een fotograaf op 
bezoek. Ondanks alle maatregelen rondom corona hebben we leuke activiteiten aan kunnen bieden 
aan onze cliënten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tukker Truckers delen ijs uit 
Vanwege corona kon de jaarlijkse TruckRun ook geen doorgang vinden. Daar wisten de Tukker 
Truckers wel een oplossing voor: op 1 augustus zijn ze op pad gegaan om bij alle woongroepen 
(coronaproof) ijs uit te delen. Om de bewoners te laten weten dat ze niet vergeten worden. Door de 
tropische temperatuur op dat moment een aangename verkoeling! 
Klik hier voor het mooie verslag in de Tubantia. 
 
Blotevoetenpad LosserHof 
Vrijdag 11 september is het Blotevoetenpad op de LosserHof geopend. De opening, door Tedje 
Tetter, was te volgen via de live-uitzending van Radio LoHo. Daarna is het Blotevoetenpad in gebruik 
genomen door de bewoners en velen hebben al een rondje over het pad gelopen. Op het 
Blotevoetenpad kunnen cliënten met blote voeten over heel veel verschillende items lopen. Maar 
ook voelen en ruiken! Materialen als cacaodoppen, stro, kiezelstenen, modder etc. zijn aanwezig. 
Vieze voeten kunnen na afloop gemakkelijk schoongemaakt worden met de spullen in de 
schoenenkast ter plaatse. Het Blotevoetenpad is een tijdelijk pad en zal tot ongeveer december 
blijven liggen. Het pad is voor iedereen vrij toegankelijk en ligt voor het gebouw de Bosrand, 
tegenover de ingang van het zwembad.  

file://///corp.dtzc.nl/DTZC/Afdelingen/Algemeen/Digitaal%20Journaal/2020/Tsja%20doen%20Vallen%20en%20Opstaan_.pdf
https://www.tubantia.nl/losser/tukker-truckers-delen-ijs-uit-op-tropische-dag-bij-de-twentse-zorgcentra-zo-heet~a0918f92/?fbclid=IwAR0mKqY0oGw7hRRIM3WtP2Jb4zlm1OevP-21DSYmt2Kr1OHAMODSzWKus70


     
 
Recreatie op ’t Bouwhuis: Activiteiten TafeltjeVier 
De afdeling Recreatie heeft in overleg met TafeltjeVier een alternatief programma opgezet voor het 
najaar. Groepen kunnen zich aanmelden om (met de eigen woongroep) te lunchen, koffie te drinken, 
voetbal te kijken of kerk te vieren. Er kan steeds 1 woongroep tegelijk deelnemen. De eerste 
activiteiten waren een groot succes! 

  
 
 


