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Inleiding 

Op 6 mei heeft de Rijksoverheid een route kaart voor het afschalen van de maatregelen 

aangekondigd. Daarin zijn de onderstaande basisregels nog steeds van kracht. 

 

 

Wat betekent de informatie van de Rijksoverheid voor Zuidwester? 

Ook wij staan voor het vraagstuk hoe we stap voor stap kunnen gaan afschalen. Velen van jullie 

hebben hier de achterliggende periode al over na- en meegedacht. We hebben nu goed in kaart 

hoe het zou kunnen gaan met betrekking tot dagbesteding, behandeling, werken in 

gemeenschappelijke ruimtes etc.  

In onze afwegingen moeten wij wel rekening houden met het feit dat wij zorg en begeleiding 

leveren aan een grote groep cliënten die als kwetsbaar moet worden aangemerkt. Bij de RMT’s 

per regio is bekend welke cliënten door de AVG’s zijn aangemerkt als kwetsbaar. En dat 

medewerkers daarom regelmatig extra maatregelen moeten nemen, ook om ervoor te zorgen dat 

cliënten en medewerkers elkaar niet besmetten. Eveneens zijn er medewerkers die we kunnen 

aanmerken als kwetsbaar. 

Het is goed om ons te realiseren dat er voor de kwetsbare cliënten en medewerkers nog een 

lange periode sprake zal zijn van extra maatregelen. Naast deze kwetsbare cliënten zijn er ook 

cliënten voor wie geldt dat zij niet méér risico lopen dan de algemene bevolking. En voor hen kan 

het volstaan om de algemene maatregelen te laten gelden.  

 

Zuidwester heeft de landelijke richtlijnen en de adviezen van de VGN vertaald naar de volgende 

richtlijnen voor Zuidwester. Tussentijds kunnen deze richtlijnen op basis van nieuwe 

ontwikkelingen worden bijgesteld.  

 

Belangrijkste twee afspraken tot nader order 

Als cliënten klachten hebben dan blijft de hele woongroep thuis! Ook bij lichte klachten! 

Neem contact op met de Medische Dienst. 

 

Medewerkers met klachten worden getest, en doen niet-cliëntgebonden werkzaamheden of 

werken met mondmasker. 
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Richtlijnen vanaf 14 mei 

1. Als basis blijven de afspraken uit het Continuïteitsplan van kracht. Deze wordt up-to-date 

gehouden.  

2. Er komt geen uitbreiding op fysieke ontmoetingen van groepen medewerkers (denk aan 

teamoverleggen) en we werken daar waar mogelijk thuis.  

3. Voor niet-kwetsbare cliënten die individueel wonen en externe dagbesteding/onderwijs 

volgen, kan maatwerk incl. vervoer worden afgesproken.  

4. Contactberoepen1: Voor kwetsbare cliënten geldt dat alléén de pedicure weer kan herstarten 

volgens onderstaande voorwaarden. Voor niet-kwetsbare cliënten is het mogelijk om gebruik 

te maken van de diensten van de zogenoemde contactberoepen waarbij steeds de vraag 

gesteld moet worden: is het nu noodzakelijk en wat moeten we doen om het risico te 

beperken. Als voorbeeld: kappersbezoek zal zeker voor een aantal bewoners nu noodzakelijk 

zijn. Waar kan dit dan het beste plaatsvinden om het risico zo klein mogelijk te laten zijn? Dat 

hangt af van de mogelijkheden van de bewoner, de kapper en de beschikbare ruimte. 

Uitgangspunten hierbij zijn zo min mogelijk contacten, gebruik van gemeenschappelijke 

bewonersruimtes vermijden en voldoende mogelijkheden om de algemene 

hygiënemaatregelen toe te passen.  

5. Behandeling: voor intern door ECZ zie continuïteitsplan. Voor behandeling door een externe 

behandelaar (bijv. Fysiotherapie, tandarts) kan voor noodzakelijke zorg contact worden gelegd 

met de behandelaar, onder de voorwaarden van het continuïteitsplan. 

6. Eigenz en Zuidwester voor Werk: voor cliënten geldt dat zij weer 1-op-1 begeleid kunnen gaan 

worden, zolang de algemene richtlijnen en de 1,5 m afstand in acht worden genomen.  

 

Richtlijnen vanaf 1 juni (als de situatie het toelaat, afhankelijk van richtlijnen overheid) 

1. Als basis blijven de afspraken uit het Continuïteitsplan van kracht. Deze wordt up-to-date 

gehouden. 

2. De richtlijn voor contactberoepen blijft gelden. 

3. 1-op-1 ontmoetingen tussen medewerkers kunnen fysiek plaatsvinden met als voorwaarde 

dat er in de ruimte niet meer dan het maximaal vastgestelde aantal medewerkers is om de 

1,5 meter te kunnen waarborgen.  

4. Teams van ondersteunende diensten kunnen beperkt bij elkaar komen, met inachtneming 

van de algemene richtlijnen en dat er maximaal 20 personen in het Rondeel mogen zijn. Dit 

gebeurt in afstemming met de manager.  

5. Dagbesteding: We maken onderscheid in de richtlijnen voor locaties met volledig kwetsbare 

cliëntgroep, gemixte locaties en locaties met niet-kwetsbare cliënten. Hoe dit gaat wordt per 

locatie vastgesteld door de betrokken medewerkers en de manager, eventueel in afstemming 

met de gedragsdeskundige bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Bij twijfel over de afwegingen, 

benader de Medische Dienst voor een belafspraak met de betrokken AVG. 

a. Woongroep met volledig kwetsbare cliëntgroep: uitgangspunt per 1 juni is dat er niet 

meer sociale interactie plaatsvindt dan nu het geval is om het risico op 

kruisbesmetting te verkleinen. En dat wel ruimte wordt geboden voor het vergroten 

 
1 pedicure, kapper, schoonheidsspecialiste 

https://zuidwester.sharepoint.com/sites/zowerkenwij/Gedeelde%20documenten/Continuiteitsplan%20Coronavirus%20Zuidwester%20(1).pdf
https://zuidwester.sharepoint.com/sites/zowerkenwij/Gedeelde%20documenten/Continuiteitsplan%20Coronavirus%20Zuidwester%20(1).pdf
https://zuidwester.sharepoint.com/sites/zowerkenwij/Gedeelde%20documenten/Continuiteitsplan%20Coronavirus%20Zuidwester%20(1).pdf
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van de leefwereld. Deze groep cliënten volgt het hele programma van wonen en 

dagbesteding samen.  

b. Woongroep met gemixte cliëntgroep kwetsbaar/niet-kwetsbaar: tot 1 juli geldt voor 

deze locaties dezelfde richtlijn als voor locaties waarbij de hele groep kwetsbaar is.  

c. Woongroep met enkel niet-kwetsbare cliënten: Voor niet-kwetsbare cliënten komt er 

de mogelijkheid om weer te gaan starten met interne dagbesteding op maat.  

d. Voor externe dagbestedingscliënten is maatwerk mogelijk, met de voorwaarde dat ze 

geen dagbesteding bij een kwetsbare groep volgen.  

2. Reguliere behandeling start ook voor de niet-kwetsbare cliënten. Dit kan ook plaatsvinden op 

de woning of de dagbesteding. Ook hiervoor hanteren betrokkenen de algemene richtlijnen 

van afstand en hygiëne. De behandelaars zullen communiceren onder welke omstandigheden 

en voorwaarden de behandelingen kunnen plaatsvinden. 

 

Richtlijnen vanaf 1 juli (als de situatie het toelaat, afhankelijk van richtlijnen overheid) 

1. Als basis blijven de afspraken uit het Continuïteitsplan van kracht. Deze wordt up to date 

gehouden. 

2. De richtlijn voor contactberoepen blijft gelden. 

3. Naast de uitbreidingen vanaf 1 juni wordt het nu vaker mogelijk om fysieke 

overlegvormen/trainingen te hebben waarbij het uitgangspunt is dat er met elkaar 

vastgesteld is dat digitale groepsontmoeting niet voldoet om het doel van het overleg te 

behalen. De groepsgrootte wordt maximaal 30 personen, in afstemming met de manager. 

De ruimte moet voldoende groot zijn om aan de overige richtlijnen te voldoen. 

4. Dagbesteding:  

a. Woongroep met volledig kwetsbare cliëntgroep: richtlijn 1 juni blijft gelden.   

b. Woongroep met gemixte cliëntgroep kwetsbaar/niet-kwetsbaar: voor niet-

kwetsbare cliënten in een gemixte groep zijn maatwerk afspraken mogelijk.   

c. Woongroep met enkel niet-kwetsbare cliënten: Voor niet-kwetsbare cliënten komt 

er de mogelijkheid om te starten met externe dagbesteding en onderwijs op maat.  

d. Voor externe dagbestedingscliënten: richtlijn 1 juni blijft gelden 

5. Mogelijkheden over het opstarten van vervoer van en naar dagbesteding volgen per 1 juli.   

6. Inzet van vrijwilligers wordt ook per 1 juli afgewogen.  

 

Richtlijnen vanaf 1 september (als de situatie het toelaat, afhankelijk van richtlijnen 

overheid) 

1. Voor kwetsbare cliënten wordt bekeken per 1 september of maatregelen verder worden 

afgeschaald.   

 

Voor alle gevallen van individueel maatwerk per cliënt geldt dat dit i.o.m. pb’er, cliënt, netwerk, 

gedragsdeskundige of arts, en zorgmanager wordt afgestemd.  

 

Ter ondersteuning van de uitvoering van de richtlijnen en plannen, worden er protocollen 

ontwikkeld op het gebied van: liftgebruik, pantry’s, toiletgebruik, eten & drinken, gebruik 

plexiglas, looproutes, hygiëne. 

https://zuidwester.sharepoint.com/sites/zowerkenwij/Gedeelde%20documenten/Continuiteitsplan%20Coronavirus%20Zuidwester%20(1).pdf

