
Beste vrijwilliger, 
  
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief met onder andere belangrijke informatie over alle 
versoepelingen die wij per 1 juli gaan doorvoeren. We keren in een hoog tempo terug naar 
hoe we normaal werken. De kleine stapjes die we in de vorige nieuwsbrief noemden, zijn 
grote stappen geworden. Toch moeten we, net als in heel Nederland, op blijven letten. 
Helemaal terug naar het oude gaat voorlopig niet lukken, want het coronavirus is niet weg. 
We zijn echter blij om u te kunnen melden wat allemaal weer mogelijk is. Zo vindt weer volop 
bezoek plaats, een aantal bewoners is weer gaan logeren en dagbesteding voor 
thuiswonende cliënten is voorzichtig gestart. Vanaf 1 juli mogen bijvoorbeeld een aantal 
vaste externe partijen, zoals de pedicure, de kapper en de viskraam op de zorgparken 
(LosserHof en Bouwhuis) hun werkzaamheden weer uitvoeren. 
  
Ook informeren we u graag over ons plan voor het opstarten van het vrijwilligerswerk. U kunt 
in deze nieuwsbrief lezen of en hoe u als vrijwilliger per 1 juli weer kunt gaan starten met uw 
werkzaamheden. 
  
Tenslotte kunnen we u melden dat het kwaliteitsrapport 2019 van De Twentse Zorgcentra 
klaar is. U vindt daar meteen een oproep om bij te dragen aan het kwaliteitsrapport van 
2020. We willen uw stem ook laten horen in dit rapport. Want: alleen samen kunnen we een 
compleet beeld geven van De Twentse Zorgcentra. 
  
Met vriendelijke groet, 
Leontine Verhoeven en Annamiek van Dalen, 
raad van bestuur De Twentse Zorgcentra 
 

 

Flinke versoepeling 

Woensdagavond heeft premier Rutte tijdens de persconferentie aangegeven dat er vanaf 1 
juli weer veel mag. Hierbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook volgens 
onze routekaart is er vanaf 1 juli weer meer mogelijk. We maken een grote stap naar het 
‘normale’. Dat betekent dat we de vrijheid van onze bewoners gaan vergroten. We gaan 
terug naar de basis namelijk naar het gesprek in de driehoek (cliënt, 
familie/cliëntvertegenwoordigers en PB’er/gedragskundige). 
  
Naast de regels van de overheid geldt er voor De Twentse Zorgcentra een extra regel 
namelijk blijf binnen de eigen eenheid. Een eenheid is een woonlocatie, 
dagbestedingslocatie, school, kantoor, enz. We doen dit om kruisbesmetting te voorkomen. 
Met kruisbesmetting bedoelen we dat mensen van verschillende locaties, regio’s en 
disciplines met elkaar in contact komen en elkaar kunnen besmetten bij een uitbraak. Deze 
extra regel geldt omdat wij verantwoordelijk zijn voor een kwetsbare groep bewoners. 
Klik hier voor de nieuwe regels per 1 juli van de overheid. 
Klik hier voor de basisregels van de overheid. 
  
De volgende zaken blijven ook nog anders: 
- Dagbesteding, voor cliënten die bij ons wonen, blijft tot 1 oktober net zoals het nu is. 
Hierover verderop meer informatie. 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/index.php?id=46410&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Factueel%2Fnieuws%2F2020%2F06%2F24%2Fper-1-juli-15-meter-blijft-norm&ref=46237
https://www.detwentsezorgcentra.nl/index.php?id=46410&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fnederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus%2Fgezondheidsadviezen&ref=46237


- Bezoek aan cliënten mag niet in de gemeenschappelijke ruimte/woonkamer komen. Wél in 
de eigen (slaap)kamer van de cliënt of in de algemene bezoekruimtes. Deze kunnen zowel in 
het weekend als door-de-weeks worden gebruikt op afspraak. 
- De zorgparken (LosserHof en Bouwhuis) blijven tot 1 september gesloten voor mensen die 
er niet hoeven te zijn. 
- De restaurants blijven gesloten tot 1 september. 
- De eigen zwembaden gaan voor onze bewoners weer open, net als de gemakswinkels op de 
LosserHof en ’t Bouwhuis. 
 

 

Inzet vrijwilligers 

Volgens de routekaart mogen vrijwilligers vanaf 1 juli weer starten met hun werkzaamheden. 
Voor u als vrijwilliger geldt het volgende: 
- 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. 
  
Voordat u als vrijwilliger start, wordt telefonisch een gezondheidscheck gedaan. Hierin wordt 
u duidelijk gemaakt wanneer u in de risicogroep valt. U kunt zelf kiezen of u wel of niet 
wilt starten.  
  
Daarnaast geldt een aantal algemene richtlijnen waar elke vrijwilliger zich aan moet houden: 
- Blijf thuis bij klachten of wanneer iemand op de plek waar u vrijwilligerswerk gaat doen, 
klachten heeft. 
- Let op uw persoonlijke hygiëne. 
- Houd waar mogelijk 1,5 m afstand en schud geen handen. 
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er persoonlijke zorg moet 
worden verleend aan een cliënt. Dit is aanwezig in de organisatie. 
- U mag als vrijwilliger maar op één eenheid (woonlocatie, dagbestedingslocatie, school, etc.) 
komen. 
--- Als u op meerdere eenheden vrijwilligerswerk doet, dan moet u één eenheid kiezen. 
--- Als u vrijwilligerswerk doet en daarnaast op bezoek gaat bij een verwant die bij ons woont, 
dan mag u alleen vrijwilligerswerk doen binnen de eenheid waar die verwant woont. 
 

 

Dagbesteding en deeltijdzorg voor cliënten die niet bij De Twentse 
Zorgcentra wonen 

Vanaf 15 juni is de dagbesteding en deeltijdzorg weer opgestart voor cliënten die niet bij De 
Twentse Zorgcentra wonen. Er zijn aanpassingen gedaan zodat iedereen zich aan de 1,5 
meter afstand kan houden. Dat betekent dat de samenstelling van de groepen met cliënten, 
het gebruik van ruimtes en het vervoer van en naar dagbesteding anders kan zijn. Er wordt 
steeds bekeken welke cliënten in welke volgorde weer naar dagbesteding kunnen. Per cliënt 
wordt maatwerk geleverd, waarbij goed gekeken wordt naar de RIVM-richtlijnen.  
 



 

Dagbesteding voor cliënten die bij De Twentse Zorgcentra wonen 

De dagbesteding voor cliënten die bij De Twentse Zorgcentra wonen, blijft tot 1 oktober zoals 
het nu is. De dagbesteding wordt binnen de eigen eenheid (woongroep) verzorgd. Er is al van 
alles geregeld. De uitgifte (en inname) van diverse materialen, waaronder licht-industriële 
materialen, bijvoorbeeld. Ook hebben diverse woongroepen een dagbestedingsruimte 
toegewezen gekregen, die ze kunnen gebruiken met de bewoners van hun eigen eenheid. 
Daarnaast zijn we hard bezig om andere vormen van dagbesteding te ontwikkelen. Er wordt 
bijvoorbeeld gewerkt aan een digitaal platform, een soort ideeën-webshop. Dit wordt 
toegankelijk via onze website. Daarnaast zal binnenkort BoomTV overal te ontvangen zijn.  
 

 

Kwaliteitsrapport 2019 

Met trots presenteert De Twentse Zorgcentra het 
Kwaliteitsrapport 2019. Dit jaarlijkse rapport schrijven 
we omdat we willen laten zien: 
- wat we in 2019 als organisatie allemaal gedaan en 
bereikt hebben, 
- wat in ontwikkeling is, 
- wat nog verbeterd zou kunnen worden. 
  
We schrijven het rapport op basis van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het 
Kwaliteitsrapport 2019 (inclusief de cliëntversie) is hier te vinden.  
  
Inmiddels zijn we alweer een aantal maanden onderweg in 2020. Dit blijkt nu al een bewogen 
jaar te zijn. Ook voor 2020 gaan we een kwaliteitsrapport schrijven. Hierin willen we ook de 
stem van bewoners, deelnemers, vrijwilligers en verwanten laten horen. Heeft u ervaringen 
of verhalen over kwaliteit van zorg, zeggenschap, eigen regie of veiligheid die u graag wilt 
delen? Dan horen we dit graag. De ervaringen en verhalen moeten gaan over 2020. Uiteraard 
zullen de ervaringen en verhalen uit deze Corona-periode daarin ook 
terugkomen.  Mailen mag naar afdelingKwaliteitenVeiligheid@dtzc.nl. 
 

 

 

Een digitaal kaarsje aansteken? Het kan op onze website 

Daar waar een kaars brandt, is het nooit donker. De 
gevolgen van de coronamaatregelen voelen voor velen 
zwaar en zijn niet gemakkelijk. Door het (digitaal) 
aansteken van een kaars kunt u iemand laten weten dat 
u aan hem of haar denkt. Dit kunt u doen voor iemand 
die wat extra steun nodig heeft. Steek bijvoorbeeld een 
digitaal kaarsje aan als hulp bij ziekte, missen van 
bezoek, missen van dagbesteding en uitstapjes. Of 

brand een kaarsje om iemand te herinneren. Op deze manier kunt u licht en warmte 
doorgeven aan de mensen om u heen. Klik hier om een digitaal kaarsje aan te steken. 

 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/index.php?id=46238&url=https%3A%2F%2Fwww.detwentsezorgcentra.nl%2F1146&ref=46237
https://www.detwentsezorgcentra.nl/index.php?id=46238&url=https%3A%2F%2Fwww.detwentsezorgcentra.nl%2F1146&ref=46237
mailto:afdelingKwaliteitenVeiligheid@dtzc.nl
https://www.detwentsezorgcentra.nl/index.php?id=46415&url=https%3A%2F%2Fwww.detwentsezorgcentra.nl%2F46077%2Fdigitaal-kaarsje&ref=46237
https://www.detwentsezorgcentra.nl/image/picture/b7308e1dcf9742f184828325135b85e746234_web.png
https://www.detwentsezorgcentra.nl/image/picture/6b5dc1f89abb1bbcb4e5d518aed2fdee46242_web.jpg


 

 

Blij! lente 

Eind mei is het lentenummer van de blij! verspreid 
onder de cliënten. Door de omstandigheden is deze een 
tijdje blijven liggen en niet meer helemaal actueel. De 
activiteiten uit de agenda gaan bijvoorbeeld niet door. 
Wel staan er veel leuke interviews in, die het nog steeds 
waard zijn om te lezen! Daarom is de blij! nu alsnog 
verspreid. De blij! is hier te lezen.  
 

 

 

Met huisgenoten naar de buitenkerk 

Hoewel er elk weekend een kerkdienst te zien is via BoomTV, LoHo en internet, horen we dat 
bewoners het naar de kerk gaan missen. De kerkdiensten zoals we die gewend waren, binnen 
en met iedereen samen, kunnen we voorlopig nog niet veilig genoeg organiseren. Maar we 
hebben vanaf nu wel een nieuwe mogelijkheid die aan de wens van naar de kerk gaan, 
tegemoetkomt. Op aanvraag organiseert de afdeling geestelijke verzorging kerkdiensten per 
woongroep in de buitenlucht. Deze kerkdiensten vinden plaats op de Gedenkplek op de 
LosserHof, op een afgeschermd stuk van het terrein op ‘t Bouwhuis en in tuinen van 
woongroepen. Dit aanbod geldt uiteraard ook voor de buitenlocaties. De geestelijk verzorgers 
blijven hierbij op anderhalve meter afstand van bewoners en begeleiders. 
 

 

Raad van bestuur informeert cliënten 

Wij zijn uitgedaagd door een bewoner om een film met 
uitleg over de corona-maatregelen te maken, die 
geschikt is voor de cliënten. Natuurlijk hebben we deze 
uitdaging aangenomen. Bekijk hier het eindresultaat.  
 

 
 

Nieuwsbrief niet ontvangen 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/index.php?id=46416&url=https%3A%2F%2Fwww.detwentsezorgcentra.nl%2F21626&ref=46237
https://www.detwentsezorgcentra.nl/index.php?id=46420&url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTTi3A3x-0fI&ref=46237
https://www.detwentsezorgcentra.nl/image/picture/e7a80e4627415611106f4160cb091f2d46286_web.png
https://www.detwentsezorgcentra.nl/image/picture/7371d8011b180572f79e75514f10e5d446419_web.png


In de praktijk blijkt dat, om diverse redenen, niet altijd alle vrijwilligers de nieuwsbrief via de 
mail ontvangen. Daarom wijzen wij u erop dat de (corona-)nieuwsbrieven aan vrijwilligers ook 
zijn terug te lezen via onze website: www.detwentsezorgcentra.nl/actueel/corona.  

 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/index.php?id=46417&url=https%3A%2F%2Fwww.detwentsezorgcentra.nl%2F46058%2Factueel%2Fcorona%2Fnieuwsbrieven-voor-vrijwilligers&ref=46237

