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Onderwerp: voorbereiding op tweede golf 

 

Beste zorgaanbieder, 

 

Deze brief wordt verzonden namens: 

• GR Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) 

• Dommelvallei+ (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Waalre) en  

• gemeente Helmond.  

 

Deze brief heeft betrekking op jeugdhulpaanbieders en aanbieders van Wmo-ondersteuning 

(verder: aanbieders).  

 

Tweede golf 

Landelijk zien we een forse stijging van besmettingen met Covid-19. Ook onder de doelgroep 

ouderen en chronisch zieken. Bent u voorbereid op de tweede golf? 

 

Tips 

Misschien heeft u zich al voorbereid op de situatie dat u direct of indirect te maken krijgt met de 

gevolgen van oplopende besmettingen met corona, bij uw medewerkers of uw cliënten. U heeft 

zich mogelijk ook voorbereid hoe u te werk gaat als er eventueel opnieuw een lockdown wordt 

afgekondigd in onze regio. Heeft u zich nog niet voorbereid, dan volgen hierbij een aantal tips: 

• Evalueer met uw medewerkers wat er tijdens de eerste golf van besmettingen goed ging en 

wat er beter kon. Betrek hierbij zo mogelijk ook uw cliënten; 

• Raadpleeg zeer geregeld de richtlijnen en adviezen vanuit RIVM, uw branchevereniging en 

andere relevante bronnen; 

• Weet hoe te handelen als uw medewerkers of uw cliënten besmet zijn. Waar kunnen zij 

terecht voor een test? Welke andere maatregelen neemt u? Communiceert u hierover nu 

alvast naar uw cliënten en medewerkers.   

• Hoe continueert u de hulp en ondersteuning als er opnieuw een lockdown wordt 

afgekondigd of er andere maatregelen van kracht worden die de zorg beïnvloeden? Zijn er 

binnen uw cliëntenbestand meerdere doelgroepen te onderscheiden? 

 

Hoe bereiden wij ons voor? 

• Tijdens de eerste coronagolf hebben de Dommelvallei+-gemeenten, gemeente Helmond en 

GR Peelgemeenten de samenwerking geïntensiveerd, om te zorgen dat er gezamenlijk 

werd gecommuniceerd naar onze aanbieders. Dit blijft ons uitgangspunt.  
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• We volgen de landelijke- en regionale berichtgeving nauwgezet en houden u op de hoogte 

van maatregelen die voor u specifiek van belang zijn (via de RONAZ-bulletins en eigen 

brieven). 

• We vormen ons via verschillende bronnen een beeld van de continuïteit van hulp en 

ondersteuning. Zo kunnen we waar nodig aanvullende maatregelen treffen.  

 

N.B. We kunnen op dit moment nog geen enkele garantie geven dat er –zoals bij de eerste golf- 

een vorm van compensatie komt voor zorgaanbieders die financiële gevolgen ondervinden van 

corona.  

 

Vragen of tips? 

Heeft u nog vragen of tips naar aanleiding van deze brief, stuur deze dan naar covid19@bizob.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dommelvallei+-gemeenten, gemeente Helmond en GR Peelgemeenten 
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