
Beste vrijwilliger, 
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief over diverse zaken rondom het coronavirus. In deze 
nieuwsbrief kunt u informatie vinden over het aantal besmettingen binnen onze organisatie (met 
name op ’t Bouwhuis) en de daaruit volgende maatregelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven 
raad van bestuur 
 
 
Besmettingen binnen onze organisatie 
Afgelopen week (15 t/m 21 oktober) zijn er 19 nieuwe besmettingen onder medewerkers en 4 
nieuwe besmettingen onder cliënten bij gekomen, verspreid over onze regio’s. Zie onderstaand 
staafdiagram: 

 
 
Situatie op ’t Bouwhuis 
Afgelopen vrijdag waren er op ’t Bouwhuis 11 woongroepen in quarantaine. We houden er rekening 
mee dat dit aantal nog kan toenemen. We weten dat 5 woongroepen te maken hebben met ernstige 
personele problemen vanwege coronabesmettingen bij de medewerkers. Deze locaties hebben 
minder dan 60% van de benodigde bezetting tot hun beschikking. Daarnaast zijn er 6 woongroepen 
die hier dicht tegen aan zitten.  
 
Omdat we verwachten dat de situatie niet snel beter wordt, hebben wij besloten dat we in de regio 
Enschede (’t Bouwhuis) de personele bezetting op regioniveau gaan aansturen. Een team, o.a. 
bestaande uit een paar coaches en een planner, gaat zich richten op het zo efficiënt mogelijk inzetten 
van de medewerkers binnen de totale regio. Voor de goede orde: dit geldt dus vooralsnog niet voor 
de regio’s Losser, Almelo en het Netwerk Ambulant, Kind en Gezin. 
 
Maatregelen 
Voor de korte termijn kan dit voor de regio Enschede betekenen dat medewerkers (tijdelijk) voor 
meer uren of op een andere groep worden ingeroosterd. We bereiden ons er op voor dat deze 
situatie langer kan duren, omdat de cijfers ten aanzien van de besmettingen in de regio Twente ons 
zorgen baren.  
 



De komende week wordt duidelijk welke maatregelen we verder nog kunnen treffen, waarbij we ook 
kijken hoe we de medewerkers die nu zwaar belast worden zo veel als mogelijk kunnen ontlasten. 
We gaan daarbij uit van de maatregelen die staan in ons continuïteitsplan, maar gaan ook breder 
kijken. Ook houden we rekening met een terugdringing van het eenheidsbeginsel. Dat betekent dat 
de eenheid, die nu een regio omvat, zou gaan wijzigen naar een eenheid die bestaat uit de 
samenvoeging van een aantal groepen. Binnen zo’n cluster van groepen vinden alle activiteiten 
plaats zoals onder andere dagbesteding. We komen hier binnenkort op terug.  
 
Bezoek aan cliënten blijft binnen de huidige afspraken mogelijk. Daar nemen we nu geen 
aanvullende maatregelen in.  
 
Alert blijven  
Om bezoek en dagbesteding voor onze cliënten mogelijk te blijven maken, is het belangrijk alert te 
blijven. Laten we in gezamenlijkheid proberen te voorkomen dat er meer besmettingen komen. Let 
extra goed op de hygiënemaatregelen. Aan u ook het dringende verzoek met klachten thuis te blijven 
en niet (op bezoek) te komen.  
 
 


