
Beste vrijwilliger, 
  
Afgelopen woensdagavond was de persconferentie van het kabinet. Wij hebben met veel 
belangstelling geluisterd naar de manier waarop het versoepelen van de maatregelen in Nederland 
gaat plaatsvinden. Wij zijn op dit moment druk bezig om een vertaalslag te maken naar onze praktijk: 
hoe kunnen we een en ander gaan inrichten en vormgeven. In hoeverre kunnen wij de zogenaamde 
contactberoepen weer opstarten? Welke consequenties heeft de verruiming van de groepsgrootte 
via 30 naar 100 personen? Wat betekent dit allemaal voor de toegankelijkheid van onze terreinen, 
voor onze zwembaden? Wat betekent dit voor de extramurale cliënten die normaal gesproken 
dagbesteding bij ons hebben? Wat betekent dit voor de mensen die op de ondersteunende 
afdelingen werken? Etc. etc. 
  
Belangrijk hierbij is dat we rekening moeten houden met het feit dat we te maken hebben met een 
kwetsbare groep cliënten die we moeten blijven beschermen. Ook premier Rutte heeft dit afgelopen 
woensdag duidelijk gezegd. Maar ook de veiligheid van medewerkers is van belang. Het coronavirus 
is niet bedwongen, het is hooguit nu minder aanwezig. Dit betekent dat een uitbraak nog steeds 
mogelijk is. We moeten voorzichtig blijven en diverse belangen goed tegen elkaar afwegen. De 
uitwerking naar een goed plan voor al deze onderdelen heeft even tijd nodig, maar uiteraard houden 
we u op de hoogte van de vorderingen. Het huidige beleid blijft op alle onderdelen dus van kracht 
totdat er anders gecommuniceerd is. 
  
Gelukkig kunnen we u ook melden dat de laatste cliënt die nog in de cohort verpleging bij Stamvast 
verbleef, vanwege besmetting met het coronavirus, weer terug is naar de woning. 
  
Met vriendelijke groet, 
Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, 
raad van bestuur De Twentse Zorgcentra 
 

 

Bezoekregeling 
De landelijke richtlijn voor bezoek binnen de gehandicaptensector is Nee, tenzij. Wij hebben 
dat tot nu toe als Nee geïmplementeerd en de tenzij alleen toegestaan bij ernstig zieke cliënten. 
Zoals ook vermeld in de vorige mail, zijn we gestart met het verder uitwerken van de ‘tenzij’. Er is 
afgelopen week een gesprek geweest in een werkgroep waarin ook een aantal verwanten vanuit de 
CCR deelneemt. De ‘tenzij’ zal inhouden dat we meer maatwerk willen gaan bieden voor de 
bezoekregeling en wordt op basis van het genoemde gesprek uitgewerkt in een nieuwe 
bezoekregeling. Voor een aantal groepen zal er meer verruiming mogelijk zijn dan voor andere 
groepen. Belangrijk hierbij is dat het beleid rondom de ‘tenzij’ bepaald wordt vanuit De Twentse 
Zorgcentra en dat de afspraken te allen tijde weer ingetrokken kunnen worden (bijvoorbeeld als er 
een uitbraak dreigt of is). We hopen alle belanghebbenden rond 20 mei te kunnen informeren wat de 
nieuwe bezoekregeling precies gaat betekenen. Tot die tijd blijft de huidige regeling van kracht. 
 

Dagbesteding gedurende de zomerperiode 
In samenwerking met de Ondernemingsraad zijn we ons aan het voorbereiden op de zomerperiode. 
We kunnen melden dat we de huidige werkwijze zullen blijven hanteren tot en met september. Dit 
betekent dat de dagbesteding in de oude vorm dicht blijft gedurende die periode. We gaan op zoek 
naar hoe we activiteiten wél kunnen organiseren binnen de geldende maatregelen. Er is veel vraag 
naar materialen van dagbesteding voor op de groep. Ook onderzoeken we of we een 
dagbestedingsruimte aan een groep kunnen aanbieden voor activiteiten. We blijven hierbij wel 
waken voor contacten tussen de groepen om besmetting te voorkomen. Alle activiteiten vinden 
steeds plaats binnen dezelfde groep bewoners van de betreffende woonlocatie. 



  
Wij realiseren ons dat dit een lange periode is, maar ook de enige optie om zo goed mogelijk de 
continuïteit van zorg te garanderen en tegelijkertijd medewerkers de kans te geven vakantie op te 
nemen om gezond aan het werk te kunnen blijven. 
 

Start scholen op 11 mei 
Vandaag beginnen de basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs tot en met 12 jaar weer. In 
nauwe afstemming met Attendiz en SOTOG, de organisaties waaronder de scholen voor speciaal 
onderwijs vallen waarmee we samenwerken, hebben we afspraken gemaakt over onze bijdrage qua 
Ambulante Begeleiding op School (ABS) en de Buitenschoolse Opvang (BSO). De ABS volgt de 
planning van de scholen en de BSO is georganiseerd op die dagen dat de scholen open zijn. De 
ouders zijn allemaal persoonlijk geïnformeerd. 
  
Meander 
De Meander is een school voor speciaal onderwijs vooraan op het terrein van de LosserHof. Ook de 
Meander start weer. Over het vervoer van de leerlingen naar de Meander zijn specifieke afspraken 
gemaakt om het verkeer op de LosserHof tot het minimum te beperken. De BSO die in de oude 
situatie in de Rondweg 44 werd georganiseerd, vindt om dezelfde reden nu ook plaats in het gebouw 
van de Meander. 
  
Iemenkorf 
Ons Orthopedagogisch Kind Centrum de Iemenkorf gaat op 11 mei ook weer open. Naast alle 
kinderen tot 12 jaar start ook een groepje van 7 kinderen tussen 12 en 18 jaar die noodzakelijke zorg 
nodig hebben. De groepen starten aanvankelijk allemaal in iets kleinere groepen. Dit om de kinderen 
de gelegenheid te geven weer te wennen aan de nieuwe situatie. Op basis van ervaringen wordt 
toegewerkt naar de oorspronkelijke groepsgrootte. 
  
Kinderen die bij ons wonen 
Voor kinderen tot en met 12 jaar die bij De Twentse Zorgcentra wonen geldt dat ook zij weer naar 
speciaal onderwijs kunnen per 11 mei. 
 

Geestelijk verzorgers bij het hek voor gesprek 
De vraag van bewoners naar contact met een geestelijk verzorger neemt toe. Om in deze behoefte te 
voorzien, zijn er vanaf deze week nieuwe mogelijkheden. De geestelijk verzorger neemt op 1,5 meter 
afstand van het tuinhek plaats op een klapstoel en neemt de tijd om er voor de bewoner te zijn. Naar 
behoefte kan er samen gepraat, gezongen of gebeden worden. Een andere optie is een wandeling 
samen met de geestelijk verzorger met de GV-wandelstok. Dit is een stok van 170 cm lang. Beide 
wandelaars houden een uiteinde vast, waardoor de onderlinge afstand gewaarborgd blijft. Uiteraard 
wordt de stok na elke wandeling ontsmet.  
 

Bevrijdingsdag 2020 
Vorige week hebben al onze woonlocaties een blanco vlag ontvangen met de vraag daar samen met 
de bewoners hun eigen Vrijheidsvlag van te maken. Op de vlag mochten alle vrijheidswensen van de 
bewoners staan, bont en groot en zichtbaar. Vervolgens hebben we gevraagd om de vlag op 5 mei 
buiten te laten wapperen of aan het hek hangen. Zo kan iedereen zijn wensen laten zien aan 
anderen. Ook hebben we gevraagd om er foto's van in te sturen zodat nog veel meer mensen kunnen 
genieten van de bonte feestvlaggen. Alle ingestuurde foto's zijn te zien op onze website. 
  
Vrijheid is echter niet alleen iets van Bevrijdingsdag, maar iets van iedere dag. Onze woonlocaties 
hebben ook een handreiking met gesprekspunten ontvangen van de vakgroep Geestelijke 
Verzorging, zodat de begeleiders met de bewoners in gesprek kunnen gaan over het thema vrijheid. 



 

Vragen? 
Alle vragen kunnen gesteld worden door het sturen van een mail naar corona@dtzc.nl. Voor 
spoedvragen kan tijdens kantooruren (9.00-17.00 uur) gebeld worden met 088 430 4301. 
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