
Beste vrijwilliger, 
  
Het is alweer enige tijd geleden dat u een bericht van ons heeft ontvangen. In dat bericht meldden 
we dat we besloten hebben om geen vrijwilligers meer in te zetten. Deze maatregel moeten we 
voorlopig handhaven. Afgelopen dinsdag hebben we in de persconferentie van de minister president 
kunnen horen dat bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen nog steeds niet mogelijk is en dat 
evenementen tot 1 september geen doorgang kunnen vinden. Er treedt alleen op beperkte schaal 
een versoepeling van de maatregelen in werking met name voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar.  
 
Extra testen 
De testcapaciteit voor de zorgsector is sinds begin april verhoogd. In de afgelopen dagen zijn 
tientallen van onze medewerkers getest op corona vanwege de klachten die ze hadden. Tot nu toe 
was er slechts 1 keer sprake van een positieve uitslag. Erg vervelend voor deze medewerker maar er 
was geen besmettingsgevaar omdat deze persoon al een paar weken niet had gewerkt vanwege de 
klachten. 
  
Afgelopen dinsdag testte echter een medewerker die werkzaam is op locatie ‘t Bouwhuis positief op 
corona. Omdat deze medewerker recent nog had gewerkt, is er voor gekozen om alle 
cliënten/medewerkers, die klachten hadden, van de betreffende woongroep te testen. De uitslagen 
van die testen hebben als resultaat opgeleverd dat 4 cliënten positief zijn gebleken. In overleg met 
de GGD hebben we voor passende maatregelen gezorgd.  
 
Beeldbellen via Microsoft Teams 
Het is sinds vorige week mogelijk om contact te maken met de cliënt(en) en/of groep(en) waar u 
vrijwilligerswerk doet via beeldbellen met behulp van Microsoft Teams. Wilt u beeldbellen? Dan kunt 
u dat via de mail doorgeven aan de betreffende groep. De groep organiseert dan voor u een 
beeldbelafspraak. De uitleg over beeldbellen is beschikbaar op de groep en staat ook op onze 
website. Klik hier om de uitleg te bekijken. 
  
Met vragen over beeldbellen kunt u terecht bij de groep of mailen met het ICT meldpunt 
via ICT.meldpunt@dtzc.nl.  
Maakt u al gebruik van een andere oplossing, zoals Skype, dan is beter om over te stappen op 
Microsoft Teams. Dan kunnen we u goed ondersteunen. Wij willen u vragen om geen Zoom te 
gebruiken vanwege privacy van onze cliënten. 
 
De groeten van… 
Op de website van Recreatie staan allerlei filmpjes voor onze cliënten. U kunt zelf ook een filmpje 
laten plaatsen waarin u de groetjes doet aan de cliënt en/of groep waar u vrijwilligerswerk doet, 
aan begeleiders of aan alle bewoners van De Twentse Zorgcentra. Mocht u dat willen, dan kunt u uw 
filmpje opsturen naar: recreatie@detwentsezorgcentra.nl. 
 
Let op: u kunt deze filmpjes zelf niet via de recreatiewebsite bekijken omdat u het wachtwoord voor 
deze pagina niet hebt. Vanwege de privacy van onze cliënten kunnen we dit ook niet bekend maken. 
De begeleiding op de groep heeft het wachtwoord uiteraard wel om samen met cliënten de filmpjes 
te kunnen bekijken. 
 
Tot slot 
De Twentse Zorgcentra heeft voor medewerkers een continuïteitsplan dat steeds aangepast 
wordt naar de meest actuele situatie. Op onze website is een speciale pagina gemaakt over Corona. 
Hier vindt u ook de meest actuele informatie. Klik hier.   
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Zoals u hebt gemerkt, houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Mocht u zelf vragen 
hebben, dan kunt u een mail sturen naar corona@detwentsezorgcentra.nl 
  
Samen zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk door de crisis heenkomen.  
  
Met vriendelijke groet, 
Leontine Verhoeven en Annamiek van Dalen, 
raad van bestuur De Twentse Zorgcentra 
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