
Beste vrijwilliger, 
  
Vanmorgen heeft u een nieuwsbrief ontvangen met daarin informatie over de inzet van vrijwilligers 
vanaf 1 juli. We merken dat dit veel onduidelijkheid oproept. Daarom sturen wij bij deze een 
verduidelijkende rectificatiemail. 
  
In de volgende gevallen kunt u weer starten: 
- Als u gekoppeld bent aan een individuele cliënt of een groep/dagbestedingslocatie, dan kunt u weer 
starten als dat vanuit de betreffende cliënt of groep/dagbestedingslocatie mogelijk is. 
- Als u betrokken bent bij overige diensten (bv. klussen, activiteiten, BoomTV/LoHo, Recreatie), dan 
kunt u weer ingezet worden wanneer de betreffende ‘dienst’ weer is opgestart. 
  
Hierbij gelden een aantal algemene richtlijnen die ook te lezen waren in de nieuwsbrief. Belangrijk 
hierbij is dat u als vrijwilliger maar op één eenheid (woonlocatie, dagbestedingslocatie, school, etc.) 
mag werken. Dit heeft de volgende consequenties: 
- Vrijwilligers die op meerdere eenheden vrijwilligerswerk doen, moeten één eenheid kiezen. 
- Medewerkers die normaal ook vrijwilligerswerk doen, mogen vanaf 1 juli nog geen vrijwilligerswerk 
doen omdat ze dan op meerdere eenheden komen. 
- Verwanten die normaal vrijwilligerswerk doen en die nu op bezoek komen bij hun verwant, mogen 
vanaf 1 juli nog geen vrijwilligerswerk doen omdat ze dan op meerdere eenheden komen. 
  
U wordt benaderd door de taakhouder vrijwilligerswerk of persoonlijk begeleider van de cliënt/groep 
waar u vrijwilligerswerk doet en deze zal met u bespreken hoe dit in zijn werking gaat. 
Hierbij wordt ook telefonisch een gezondheidscheck gedaan, er wordt uitgelegd wanneer u 
eventueel in de risicogroep valt en u mag vervolgens zelf bepalen of u ook daadwerkelijk weer wilt 
starten. 
  
Bijgevoegd treft u de notitie waarin alle richtlijnen en de gang van zaken uitgebreid worden 
beschreven. Klik hier om deze te lezen. 
We hopen u zo duidelijk geïnformeerd te hebben. 
  
Met vriendelijke groet, 
Leontine Verhoeven en Annamiek van Dalen, 
raad van bestuur De Twentse Zorgcentra 
 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/index.php?id=46424&url=https%3A%2F%2Fwww.detwentsezorgcentra.nl%2Fdownload%2F538ad32100e13c6b51d9b8b326c8280c46423.pdf&ref=46422

