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 Hoe zijn wij omgegaan met de Corona crisis?



De meeste begeleiding en zorg is doorgegaan vanaf de
start van de crisis in maart 2020, mits de zorgvrager dit
wilde. 

Begeleiding en zorg
Begeleiding en zorg ging door

Voor de deelnemers die niet naar het ontmoetingscentrum
konden, zijn alternatieven geboden in de vorm van
individuele begeleiding, een maaltijd thuisbrengen of
telefonisch contact.

De logeerhuizen en de ontmoetingscentra in Hilversum
en Soest waren bij de eerste lockdown gesloten. Tijdelijk 

gesloten

Voor het ontmoetingscentrum in Hilversum is
vanaf augustus 2020 een locatie buiten
Ridderspoor gevonden, zodat deze weer open
kon. Ook het ontmoetingscentrum in Soest en
het logeerhuis in Amersfoort is weer geopend in
de zomer van 2020.



Ook is er een training geboden voor digitale
mantelzorgondersteuning voor de casemanagers en een aantal
begeleiders.

Mantelzorgers
Aandacht voor mantelzorgers

Vanuit diverse ontmoetingscentra is contact onderhouden met de
mantelzorgers via periodieke telefoontjes, een kaartje of een andere attentie.

In Ridderspoor is via digitale huisbijeenkomsten het
contact gehouden.

Er is regelmatig overlegd of er voldoende ondersteuning was.



Op Ridderspoor is extra activiteitenbegeleiding ingezet en een glazenerker voor
bezoek gemaakt. Ook zijn diverse activiteiten georganiseerd, zoals een muzikaal
optreden op het terras of schoolkinderen die berichten schreven op de ramen.

Woonhuizen
Alternatieven voor bezoek in woonhuizen en contact met elkaar

Vanuit diverse teams is er ook geëxperimenteerd met
zorgtechnologie, zoals gebruik van Ipad, Memorylane,
robotkatten om meer contact mogelijk te maken.

Een digitale agenda is ingesteld voor het plannen van
bezoek en de mogelijkheid is geboden om te beeldbellen.



Teamleden
Hoe zijn we omgegaan met de impact van de Coronacrisis op teamleden

De impact van de Corona Crisis was groot. Een deel van de teamleden
ervaart nog steeds de gevolgen hiervan. De Corona Crisis bracht niet
alleen onzekerheid mee over de gezondheid maar  had voor sommige
teamleden ook invloed op hun thuissituatie vanwege besmettingsgevaar
en kans op inkomstenderving. Deze risico’s en dilemma’s hebben wij
onder ogen gezien en ook besproken. Ondanks dat was er hoge
betrokkenheid, inzet en flexibiliteit.

Een binden & boeien- team zorgde voor
activiteiten en attenties om als teamleden elkaar
te blijven zien en te waarderen. Voorbeelden zijn
de beweegchallenge waarmee we met virtuele
teams in een paar weken de weg naar Camelot en
terug bewogen hebben. Maar ook diverse kaartjes
en attenties om een hart onder de riem te steken.

Een Corona crisisteam is opgezet voor vragen van teamleden. 
Het team was 24/7 uur per dag beschikbaar en aangesloten bij de
regionale netwerken. 

Het programma Teams is organisatiebreed uitgerold, voor digitaal
overleg.

Periodieke digitale teambijeenkomsten met het crisisteam om
ervaringen te delen en gezamenlijk oplossingen voor
knelpunten te bedenken.

Moreelberaad bijeenkomsten voor teamleden waarin
dilemma’s gedeeld konden worden.

Evaluatiesessies en specifieke vragen over de ervaringen
rondom de coronacrisis zijn meegenomen in de
tevredenheidsonderzoeken.

Toekomstplan Corona 2020-2021 gemaakt samen met teamleden in
de zomer van 2020. De geleerde lessen en opbrengsten van de 1e
periode vertaald zijn in maatregelen.

Winnende foto beweegchallenge



Het aantal besmettingen is beperkt gebleven. Pas in het
najaar 2021 waren er uitbraken op Ridderspoor en
Lindenhorst. Eind 2021 en begin 2022 na de versoepelingen
waren er pas meer zieken dan gemiddeld onder de
teamleden.

Besmettingen
Voorkomen van en omgaan met besmettingen

Vrijwilligers en stagiaires mochten de eerste tijd nauwelijks
komen. Wat hebben we ze gemist!

Registratie van bezoeken en gebruik van beschermingsmiddelen
werden een gewoonte.

Vroegtijdig zijn beschermingsmiddelen ingekocht en een
voorraadbeheerproces ingericht, zodat er voldoende middelen
beschikbaar bleven.

Elk team zette zicht op maat in voor het voorkomen van
besmettingen. In sommige periodes reden alleen begeleiders op de
bussen, zodat de triage al bij de voordeur kon plaatsvinden.

Tweede begeleiders zijn ingezet op de ontmoetingscentra, zodat er
zoveel mogelijk afstand gehouden kon worden.



Na de 1e drie maanden in 2020 zijn maatregelen genomen
om zelfstandig, zonder afhankelijk te zijn van
overheidsgelden, financieel gezond te blijven.

Financiën
Financieel gezond gebleven

De support office is verhuisd naar één
locatie. De huur is opgezegd voor de locatie
in Achterveld.

Er is geen omzetverlies geweest doordat er alternatieven
geboden zijn voor de begeleiding en zorg. Wel zijn er extra
kosten gemaakt die via Corona regelingen vergoed zijn.


