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Ons kenmerk : 20023- RvB-EZ/IvE Tolbert, 18 maart 2020 
 
Onderwerp : Maatregelen Coronavirus  
 
 
 
Beste vrijwilliger, 
 
Het coronavirus is volop in het nieuws. De overheid heeft de afgelopen dagen allerlei maatregelen 
aangekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. Ook wij hebben onze maatregelen getroffen. De 
maatregelen betreffen het vermijden van contacten waarmee we de kans op besmetting zoveel mogelijk 
proberen te beperken.  
 
Uw inzet op locatie  
Uw inzet en betrokkenheid is voor ons van grote waarde, die koesteren wij. Uw vrijwilligerswerk draagt bij 
aan het welbevinden van onze cliënten. In verband met het coronavirus willen wij sociale ontmoetingen 
zoveel mogelijk beperken. Dat betekent ook dat we het aantal mensen dat op een locatie komt zo klein 
mogelijk houden. Dit geldt voor medewerkers, voor verwanten/familie en voor u als vrijwilliger.  
 
Voor iedereen op de locatie ligt er een uitdaging om te zoeken naar creatieve oplossingen om samen een 
fijne dag te hebben. Dit met een (zoveel mogelijk) vast en klein team. Mogelijk wordt u de komende 
weken hierbij betrokken. De locatie waar u vrijwilligerswerk doet, zal dan contact met u opnemen om 
afspraken met u te maken. We begrijpen heel goed dat dit ingrijpende maatregelen zijn en vragen om uw 
begrip in deze.  
 
Samen de zorg organiseren 
We realiseren ons dat deze maatregelen veel van ons allen vragen. We doen ons uiterste best om zo 
goed mogelijk de zorg te kunnen blijven organiseren. Uw steun en betrokkenheid vinden we daarbij 
belangrijk. Samen staan we immers voor de uitdaging om deze complexe situatie het hoofd te bieden.  
 
Meer informatie 
Vanaf heden vindt u de laatste informatie op onze website www.dezijlen.nl. Dagelijks zullen we daar 
updates plaatsen. Houd onze website dus goed in de gaten. Heeft u vragen over deze brief, neem dan 
contact op met het locatiehoofd.  
Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op: www.rivm.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Eric Zwennis en Annet van Zuijlen 
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