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Ons kenmerk : 20037- RvB-EZ/IvE Tolbert, 14 mei 2020 
 
Onderwerp : Bericht over maatregelen De Zijlen i.v.m. corona 
 
 
 
Beste meneer/mevrouw,  
 
Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn we allemaal in een onwerkelijke wereld beland. 
Het kabinet heeft allerlei maatregelen genomen en Nederland stond in het teken van de ‘intelligente 
lockdown’. Ook wij hebben, volgens de richtlijnen en adviezen van de overheid en branchevereniging 
VGN, maatregelen moeten nemen: het anders organiseren van dagbesteding, het besloten houden van 
locaties, inzetten op beeldbellen, thuiswerken waar kan en het anders inzetten van medewerkers. 
Allemaal ingrijpende zaken die een enorm beroep doen op ieders flexibiliteit. Tot op heden zijn er bij De 
Zijlen nog geen cliënten positief getest op het coronavirus en daar zijn we heel blij mee. 
 
Vorige week heeft het kabinet een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Dit gebeurt 
gefaseerd in mei, juni, juli en september. Bij de versoepeling blijven de maatregelen gelden van 
anderhalve meter afstand houden, hygiëne en bij hoesten thuis blijven. De Zijlen volgt de landelijke 
richtlijnen die specifiek gelden voor de zorg.  
 
We begrijpen dat onze maatregelen voor veel mensen (te) lang duren en ook wij gaan het liefst zo snel 
mogelijk over naar herstel van het gewone leven. Tegelijkertijd is het virus nog aanwezig en hebben we 
rekening te houden met de gezondheid, kwetsbaarheid en diversiteit van cliënten en onze medewerkers. 
We zijn trots op u en iedereen bij De Zijlen voor de inzet en betrokkenheid in de afgelopen periode. 
Samen met u gaan we de komende tijd op locaties bekijken of en hoe we kleine stapjes naar ‘het nieuwe 
normaal’ kunnen zetten. 
 
 
Aangepaste bezoekregeling 
We gaan er vanuit dat we nog lang rekening moeten houden met het coronavirus. Bij De Zijlen willen we, 
waar mogelijk, de bezoekregeling de komende tijd aanpassen. Omdat iedere cliënt en iedere locatie 
anders is, kiezen we per locatie voor maatwerk. In overleg met de locatiemedezeggenschapsraad (LMR) 
wordt per locatie een bezoekregeling gemaakt: het uitgangspunt is de individuele behoefte en 
mogelijkheden passend bij de locatie. In sommige gevallen kan dit betekenen dat bezoek helaas ook de 
komende periode nog niet mogelijk is. 
 
Het voorbereiden van de bezoekregeling moet zorgvuldig gebeuren, voordat er daadwerkelijk bezoek kan 
worden ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan een geschikte bezoekruimte. Dit kan enige tijd in beslag 
nemen. De locatie bericht u over de specifieke bezoekregeling, de geldende regels en het 
bezoekschema. 
 
Samen met u staan we voor de uitdaging om deze bezoekregeling bij De Zijlen zo door te voeren dat 
kans op besmetting geminimaliseerd wordt. Wij zijn heel blij met de resultaten tot nu toe en willen dit heel 
graag zo houden. Dat betekent dat we voorzichtig bezoek weer mogelijk maken maar als de situatie 
verandert en risico’s weer groter worden, we weer (tijdelijk) teruggaan naar strengere richtlijnen. 
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Maatregelen dagbesteding 
Vanaf half maart hebben we de dagbesteding anders georganiseerd. Deze aangepaste werkwijze wordt 
verlengd tot 1 oktober. Als er sprake is van een ongewenste situatie voor de cliënt, dan gaan we op zoek 
naar maatwerk-oplossingen. We blijven zoeken naar creatieve invullingen om samen een fijne dag te 
hebben. Werkt een cliënt bij een extern bedrijf dan is hervatting van werk mogelijk als het bedrijf werkt 
volgens de geldende richtlijnen van de RIVM/overheid.    
Tot slot willen we ook cliënten die niet bij De Zijlen wonen weer een aanbod voor dagbesteding doen. We 
gaan dit organiseren in aparte groepen; dit werken we momenteel uit in een plan. 
 
 
Kinderdagcentra  
Onze KDC’s Maricja en Ilmarinen zijn per maandag 11 mei, in nauw overleg met de ouders/verwanten, 
weer opengesteld. Dit besluit is in lijn met de adviezen van onze branchevereniging VGN en de overheid. 
 
 
Beschermingsmiddelen  
We zijn blij dat het nu laagdrempelig mogelijk is om onze cliënten en medewerkers te laten testen. Als er 
klachten zijn, kan er getest worden. Bovendien hebben we voldoende persoonlijk beschermingsmiddelen 
voor medewerkers en cliënten, mocht dit nodig zijn. Tevens hebben we goed contact in de regio met 
onze ketenpartners.   
 
 
Meer informatie  
We volgen in onze maatregelen en besluiten de landelijke adviezen van de overheid/RIVM en de 
branchevereniging VGN. Deze informatie vindt u ook op onze website www.dezijlen.nl. Heeft u vragen 
over deze brief, neem dan contact op met de pb’er of het locatiehoofd.  

 
We hebben als raad van bestuur bovenstaande besluiten genomen. Wekelijks overleggen we met het 
corona-crisisteam en we spreken hierover met de ondernemingsraad en centrale 
medezeggenschapsraad. Mede namens de centrale medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad en 
het regieteam willen wij u bedanken voor uw bijdrage aan deze ongewone situatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Eric Zwennis en Annet van Zuijlen 
Raad van bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Heeft u geen mogelijkheid om onze website te bezoeken of om bijvoorbeeld te beeldbellen met uw 
verwant? Dan kunt u tijdelijk een tablet (kleine computer) van ons te leen krijgen. Neem hiervoor contact 
op met Egbert Troost, tel. 06-55 726 191. 
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