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Beste onderaannemers, 

 

Hierbij ontvangen jullie het derde nieuwsbericht van de gezamenlijke hoofdaanbieders van het GON. 

De maatregelen van de overheid zijn, zoals jullie weten, sinds maandag 23-03-2020 verder 

aangescherpt. Dit heeft uiteraard nog meer invloed op de ondersteuning die jullie en wij normaliter 

bieden aan onze vaak kwetsbare inwoners/ cliënten. We realiseren ons dat dit opnieuw de nodige 

inspanningen van ons allen vraagt. In de afgelopen weken hebben we al van jullie gehoord hoe jullie 

zoeken naar creatieve oplossingen om  de meest noodzakelijke  ondersteuning te blijven bieden aan 

jullie cliënten of alternatieven hiervoor te bedenken. Bij deze willen we onze waardering uitspreken 

voor jullie inspanningen in deze moeilijke tijden! 

In deze  nieuwsbrief vragen we jullie aandacht voor een  aantal praktische zaken. Ook  geven we 

informatie over initiatieven voor het bieden van alternatieve begeleiding en dagbesteding.  

 

Financiën 
De VNG heeft advies gegeven over de financiële vergoeding aan zorgaanbieders ten tijde van de 

coronacrisis. Op dit moment zijn wij naar aanleiding van dit advies van de VNG in gesprek met de 

gemeente. Over de uitwerking hiervan volgt in de nieuwsbrief van volgende week meer informatie.  

 

Risico-inventarisatie 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie een format voor een Corona risico-inventarisatie waar 

we graag een reactie op ontvangen. Om de administratieve last te beperken, hoeft hier slechts één 

keer op gereageerd te worden (dit hoeft dus niet apart per GON gebied). Graag uiterlijk vrijdag 10 

april terugsturen naar: b.haverkort@benindebuurt.info.  

 

Richtlijnen voor onderaannemers 
We willen nogmaals benadrukken dat het nemen van maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan verplicht is. Volg hiervoor  de actuele richtlijnen van het RIVM.  

 

Melden corona-uitbraak 
Wanneer er sprake is van een vastgestelde corona-uitbraak onder cliënten of medewerkers, horen 

we dit graag zo snel mogelijk.  

 

Individuele cliënt 
Mocht er ondanks het aanbieden van alternatieve vormen van dagbesteding of begeleiding zorgen 

zijn over de situatie van een individuele cliënt, dan willen wij hierover graag geïnformeerd worden.  
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Initiatieven dagbesteding 
 

Voor veel mensen is dagbesteding belangrijk. Het biedt structuur en voorkomt sociaal isolement. Wij 

krijgen vragen over het al dan niet doorgaan met dagbesteding. Wij vragen jullie om zoveel en 

inventief mogelijk door te gaan met het bieden van dagbesteding op een verantwoorde manier. De 

veiligheid staat hierbij voorop door de hygiënemaatregelen te handhaven en op 1,5 meter afstand 

van elkaar te werken.  

 

In deze nieuwsbrief willen we jullie meenemen in de geweldige initiatieven die worden ingezet om 

mensen toch te blijven ondersteunen in deze moeilijke tijd. Hieronder voorbeelden van alternatieve 

manieren van het aanbieden van dagbesteding. 

 

Post 

Veel dagbestedingslocaties kiezen er voor om eens in de zoveel tijd eens wat post te sturen naar hun 

deelnemers. Zo worden er kinderen ingezet om prachtige tekeningen te maken en deze te versturen, 

een opbeurend kaartje, een brief, raadseltje of een bosje bloemen doet het ook erg goed!  

Let wel op: er is onderzoek gaande naar hoe lang het virus kan overleven op karton, gebruik dus 

gepaste hygiënemaatregelen bij het versturen van deze leuke post.  

 

Dagbestedingspakketten 

De verveling kan inmiddels behoorlijk toe slaan bij cliënten van de dagbesteding. 

Dagbestedingslocatie Grunozorg en Zorgboerderij de Mikkelhorst in Groningen hadden beide het 

leuke idee om dagbesteding thuis aan te bieden. Grunozorg maakt een pakket met leuke 

(knutsel)activiteiten en bezorgt deze bij de klanten zodat ze nog een leuke activiteit hebben. De 

Mikkelhorst blijft groene vingers behouden en brengt mini-moestuintjes rond! 

Leuke tip: stel, waar dat kan, een online groep op om met elkaar in contact te blijven van de 

knutselactiviteiten en uitgekomen plantjes.  

 

Voorjaarsschoonmaak 

De dagbesteding bij het Simplon Jongeren hotel gaat op andere wijze door. Het hotel krijgt een 

voorjaarsschoonmaak en wordt geschilderd. Op gepast afstand toch samen de schouders er onder 

zetten. Of op z’n Gronings: kop d’r veur! 

 

Telefonisch contact 

Een groot aantal dagbestedingslocaties bellen hun klanten (soms zelfs meerdere keren per dag) om 

een luisterend oor te bieden, elkaar op de hoogte te houden of gewoon even te kletsen. Fantastisch 

om te horen dat jullie je allemaal zo inzetten om de zorg te blijven waarborgen.  

Leuk idee; wellicht dat mensen van de dagbesteding een belcirkel met elkaar kunnen vormen voor 

diegene die dat willen zodat ze met elkaar contact kunnen houden.  

 

Online programma / vlog  

Wat digitale techniek wel allemaal niet kan betekenen… zorgorganisatie Philadelphia, 

dagbestedingscentrum de Brink en Zorgboerderij Mikkelhorst bieden een online programma aan 

voor hun cliënten. Deze initiatieven verschillen van vermaak (optredens), bak- en kookfilmpjes tot 



een heuse e-learning.  

 

Aanvullende informatie: 
Webdossier BPSW Coronavirus 

De beroepsvereniging van professionals in sociaal werk heeft een webdossier aangemaakt met een 

verzameling van allerlei behulpzame informatie voor begeleiders. 

Deze tools kunnen begeleiders gebruiken om mensen in deze tijd goed te kunnen begeleiden, ook op 

gebied van rouw, zelfzorg en preventiemaatregelen, maar ook praktische zaken zoals financiële 

regelingen, afspraken en tips voor een goede dagstructuur. 

https://www.bpsw.nl/dossiers/coronavirus/  

 

Rode Kruis vrijwilligers 

Het Rode Kruis heeft ook een hulplijn geopend voor kwetsbare mensen. Heb je een luisterend oor, 

advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen 

met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888). 

 

Subsidie digitale zorg 

In een korte tijd wordt er van veel organisaties gevraagd om zich digitaal te ontwikkelen. Dit is niet 

alleen een uitdaging om te regelen maar kan ook kosten met zich meebrengen. De rijksoverheid 

heeft daarom een noodregeling ingezet om dit mogelijk te maken. De subsidie wordt primair ingezet 

om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij 

de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden 

besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen bijdrage 

gevraagd. 

Meer informatie kun je vinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-

zorg-thuis-mogelijk 

 

Hulpmiddelen: praten met je cliënten over Corona 

Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft een informatieve webpagina gemaakt die bruikbaar is 

voor een grote groep klanten. Hierin vind je allerlei materialen die je kunnen helpen om (het toch 

soms spannende) gesprek aan te gaan met je cliënten. Zo vind je er een informatiekaart voor 

laaggeletterden, video’s met uitleg, uitleg in andere talen maar ook manieren om goed te gaan met 

stress: 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gezondheid/voorlichtingsmaterialen-coronavirus 

 

Hebben jullie nog meer leuke ideeën of initiatieven die je graag wil delen met collega-organisaties, of 

ben je op zoek naar hulp hierbij? Mail dan naar ons! 

 

Met vriendelijke groet,  
 
AtHomeFirst  
Zuid Vooruit  
BEN in de Buurt 
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