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De coronacrisis en de RIVM maatregelen maken het noodzakelijk dat Stichting Welzijn Lingewaard 

duidelijk afweegt of en op welke manier de werkzaamheden van onze vrijwilligers en medewerkers 

langzaam kunnen worden opgepakt. Dit helpt medewerkers en vrijwilligers om goede afspraken met 

elkaar te kunnen maken. Alleen door goede afspraken te maken kunnen wij onze werkzaamheden 

langzaamaan weer oppakken en dragen wij samen zorg voor het beperken van de 

gezondheidsrisico’s voor vrijwilligers, inwoners en medewerkers van SWL.  

SWL is creatief in het zoeken naar mogelijkheden om contact mogelijk te maken, maar is ook kritisch 

ten opzichte van de inzet van beter passende oplossingen. We kunnen in dit kader niet in alle 

ondersteuningsvragen voorzien. Simpelweg omdat er familieleden of betrokken professionals zijn die 

de ondersteuningsvraag op kunnen pakken. 

Belangrijk om te weten: Bij alle ondersteuningsvragen van inwoners wordt gekeken in hoeverre er 

maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Er wordt eerst door de coördinator samen met de vrijwilliger 

overwogen of fysiek contact noodzakelijk is, of dat er andere mogelijkheden zijn om het contact vorm 

te geven. Wanneer nodig consulteert de coördinator een collega. Daarna wordt met de inwoner 

besproken wat de mogelijkheden zijn. En in hoeverre deze mogelijkheden verantwoord uitgevoerd 

kunnen worden.   

Bij alle ondersteuningsvragen van inwoners worden een aantal punten overwogen: 

 Hoe erg maak ik me zorgen over de inwoner op het gebied van sociale problematiek? Zoals 

eenzaamheid en psychische nood. In sommige gevallen is er sprake van huiselijk geweld, 

depressieve gevoelens of klachten en het niet kunnen voorzien in basisbehoeften als voeding 

en onderdak. 

 Welke waarden komen in het geding als er wel of geen fysiek contact mogelijk is? Denk aan 

gezondheid, veiligheid, menswaardigheid, nabijheid en rechtvaardigheid. 

 Wat zijn de wensen en mogelijkheden van de inwoner met betrekking tot andere (digitale) 

vormen van contact? 

 Is fysiek contact noodzakelijk, verantwoord en haalbaar? 

 Zijn er anderen betrokken bij de inwoner die aan de ondersteuningsvraag kunnen voldoen 

(familie of professionals)? 

 Kan het contact plaatsvinden in de buitenlucht? 

 Kan tijdens een bezoek in huis of op kantoor de afstand van anderhalve meter tot de inwoner 

bewaard worden? 

Praktische tips bij fysiek contact: 

 Informeer de inwoner over mogelijke risico’s bij fysiek contact. De vrijwilliger en de inwoner 

moeten het eens zijn met fysiek contact.  

 Check de gezondheid. Heb jij, de inwoner of diens eventuele huisgenoten/gezinsleden 

gezondheidsklachten dan is contact niet mogelijk. Valt de vrijwilliger of de inwoner in een 

risicogroep, overweeg dan extra goed of het fysieke contact noodzakelijk is. 

 Was voorafgaand aan en na afloop van het bezoek je handen en neem eventueel 

desinfecterende spray of doekjes mee.  
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 Draag een mondkapje en handschoenen als dit prettig voelt ten aanzien van je eigen 

gezondheid. 

 Houd anderhalve meter afstand tot de inwoner, schud geen handen.  

 Wissel geen papieren uit. Gebruik niet elkaars laptop, tablet of telefoon.  

 Ga niet bij de inwoner naar het toilet. 

 Neem je eigen drinken en/of versnapering mee. 

 Is een huisbezoek noodzakelijk en zijn er meerdere gezinsleden, vraag of een deel van het 

gezin een activiteit buitenshuis gaat doen of spreek af tijdens schooltijd van de kinderen. 

 

Dit afwegingskader wordt met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld op basis van de RIVM 

maatregelen. 


