
Beste vrijwilliger, 
 
Afgelopen maandagavond was de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Zij 
hebben diverse maatregelen aangekondigd. De consequenties die de maatregelen voor onze 
organisatie hebben, noemen we in deze nieuwsbrief. We doen een dringende oproep aan u om u te 
houden aan deze maatregelen. Alleen samen kunnen we het virus weer terugdringen.  
 
De nieuwe maatregelen hebben geen betrekking op dagbesteding. De aangekondigde verruiming van 
dagbesteding, per 1 oktober, gaat door. Deze week leggen we de laatste hand aan de invulling 
hiervan.  
 
We volgen de ontwikkelingen van het coronavirus op de voet. We houden het aantal besmettingen in 
onze regio nauwlettend in de gaten en treffen lokale maatregelen als dit nodig is. 
   
Met vriendelijke groet, 
Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven 
raad van bestuur 
 
 
Basisregels; wat betekenen die voor u? 
Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: 
hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte. 
Voor iedereen in Nederland geldt: 

 blijf bij klachten thuis en laat u testen; 

 houd 1,5 meter afstand van anderen; 

 was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;  

 werk zoveel mogelijk thuis; 

 vermijd drukte. 
 
Aantal bezoekers in de woning 
De overheid heeft de volgende maatregel aangekondigd: ‘bezoek in de eigen woning, in de tuin of op 
het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en 
met 12 jaar.’ Dat betekent voor de woonlocaties dat het bezoek goed gepland moet worden, omdat 
er dus maar 3 bezoekers (inclusief vrijwilligers) tegelijk welkom zijn in de woning. Wij vragen de 
teams te organiseren dat bezoek zich vanaf nu aanmeldt en dat er niet meer dan 3 bezoekers 
(inclusief vrijwilligers) in een groepswoning zijn. Een appartement met een eigen voordeur geldt als 
zelfstandige woning. En een cliënt mag daar dus 3 personen ontvangen. 
 
Restaurants 
Er mogen maximaal 30 personen in een horecagelegenheid. Gasten hebben een vaste zitplaats. 
Bezoekers worden geregistreerd. U komt met maximaal een gezelschap van 4 personen binnen. Dit 
geldt voor cliënten, medewerkers, cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers en overige bezoekers. 
 
Geen publiek bij sport 
Sportactiviteiten vinden plaats zonder publiek. Dit geldt o.a. voor onze zwembaden.  
 
Thuiswerken/vergaderen 
Alle medewerkers in de ondersteuning  blijven thuis werken. Vergaderen en overleggen met elkaar 
doen we per telefoon of met MS Teams. Deze afspraken gelden tot nader bericht. 
 
Overige maatregelen; wat betekenen die voor u? 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden


De overheid heeft nog meer maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus 
terug te dringen. Deze zijn niet direct van toepassing op onze organisatie. Alle maatregelen zijn erop 
gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te 
beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. U kunt ze hier nalezen. 
 
Klachten en testen  
We hebben gemerkt dat ook in onze regio het lang duurt voordat medewerkers getest kunnen 
worden. Dit levert problemen op in de roosters. Speciaal voor medewerkers in de zorg zijn we samen 
met Aveleijn een eigen teststraat aan het ontwikkelen waarmee we binnen 24 uur de uitslag van een 
test binnen willen hebben. We verwachten deze binnen een aantal dagen operationeel te hebben. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen

