
Geachte heer/mevrouw,  

De uitbraak van het Coronavirus en de daarmee verband houdende beperkingen van fysieke 
contactmomenten stelt u als aanbieder voor nieuwe opgaven. We realiseren ons dat dit niet 
gemakkelijk is. Doordat de dagactiviteiten vaak in groepen op locatie zijn georganiseerd is 
continuïteit van zorg gedurende de coronacrisis meestal niet te realiseren in de normale vorm. De 
meeste locaties voor dagactiviteit zijn gesloten voor groepsgewijze dagactiviteit. Aanbieders hebben 
de opdracht om op cliëntniveau te zoeken naar een passend alternatief. Namens onze 
regio  [Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen jeugd), Leusden, Soest, en Woudenberg] 
hebben we hieronder een aantal alternatieven uitgeschreven. Voor alle alternatieven gelden de 
richtlijnen van het RIVM.  

VWS en VNG hebben overeenstemming bereikt over de continuïteit van financiering. Over de 
concrete invulling in onze regio wordt u begin volgende week geïnformeerd. 

1. Inzet mantelzorg 

Voor een deel van de deelnemers betekent de nieuwe situatie dat zij nu thuis blijven en het toezicht 
en de begeleiding wordt overgenomen door het thuisnetwerk.  Indien dit ook een haalbare situatie 
is, is het vanuit het oogpunt van de volksgezondheid wenselijk om het aantal contactmomenten te 
beperken.  

2. Begeleiding bij dagactiviteit thuis via telefonische coaching  

Bij dagactiviteiten thuis is het in een aantal gevallen ook mogelijk om de dagactiviteit thuis op 
afstand te coachen. Cliënten “werken” dan thuis net als vele andere inwoners dit nu doen. Dit zien 
we bijvoorbeeld bij arbeidsmatige en onderwijsmatige dagbesteding waarbij cliënten net als andere 
inwoners thuis aan de slag zijn met de taken.  

3. Inzet maatschappelijk aanbod aan hulp voor kwetsbaren 

Uiteraard betekent het volledig terugvallen op het thuisnetwerk een forse verzwaring van de taak 
van mantelzorgers. De duur van de coronamaatregelen is van invloed op de mate waarin het 
thuisnetwerk dit kan bolwerken. Aanbieders moeten op casusniveau inschatten of de mantelzorgers 
dit kunnen dragen, hoelang en bij wie aanvullende ondersteuning nodig is.  
Deze aanvullende maatregelen kunnen door de zorgverlener zelf uitgevoerd worden of door inzet 
van de kracht van de eigen buurt. In Amersfoort heeft IDB033 hierbij een makelaarsfunctie (zie voor 
het aanbod in andere gemeenten de websites van de desbetreffende gemeenten). De aanbieder die 
de klant en zijn thuisnetwerk kent heeft hierbij een belangrijke taak in het inschatten wat een 
passend compenserend aanbod is naast het professionele aanbod. Indien er buurtbewoners zijn die 
dagelijks een stuk dagactiviteit kunnen invullen door bijvoorbeeld te wandelen, te fietsen etc.  met 
cliënt dan is hiermee de mantelzorger even ontlast. Hierbij is het essentieel dat er geen wisseling van 
vrijwilligers is om contact momenten te beperken en cliënten voldoende structuur te bieden. 
Vrijwilligers die ervaring hebben met de doelgroep zijn uiteraard meer dan welkom omdat cliënten 
soms de nodige gedragsproblematiek kennen waar niet iedereen handig mee om kan gaan.  

4. Ambulante begeleiding in plaats van dagactiviteit 

De capaciteit die bij zorgverleners vrijkomt door het annuleren van dagactiviteiten op locatie wordt 
ingezet als ambulante begeleiding thuis. Deze vorm van begeleiding kan binnen de financiële 
bandbreedte van de huidige beschikking voor dagactiviteit uitgevoerd worden. Hiervoor is het niet 
nodig een nieuwe beschikking aan te vragen. De inzet wordt ook gefactureerd als dagbesteding om 
het berichtenverkeer met de zorgadministraties op de huidige beschikkingen te kunnen continueren. 
 
Dagactiviteiten bieden normaliter structuur en zingeving aan de cliënt maar hebben ook vaak tot 
doel het netwerk thuis vanuit de respijtzorg te ontlasten. Het verminderen van de druk op het 



thuisfront kan in veel gevallen ook (deels) ingevuld worden door thuis ambulant de zorg even over te 
nemen. De mantelzorgers hebben dan even tijd heeft om zelf wat te doen of aandacht te geven aan 
bijvoorbeeld andere gezinsleden.  

5. Spreiding van deelnemers en individuele begeleiding op locatie 

Ook is er een mogelijkheid om de groepsactiviteiten op locatie terug te brengen naar individuele 
begeleiding op locatie door maar een zeer beperkt aantal cliënten (2 a 3) gelijktijdig op locatie te 
ontvangen die met voldoende afstand van elkaar individueel een activiteit doen. We zien dit 
bijvoorbeeld bij zorgboerderijen waar voldoende ruimte is om gescheiden activiteiten te laten 
plaatsvinden.   
 
Op een ander moment in de week kan een ander deel van de groep even aanwezig zijn. Dit wordt 
met name gedaan voor die situaties waar het thuis niet haalbaar is om de mantelzorgtaak volledig in 
te vullen (ook niet met ambulante begeleiding). Er is dan in ieder geval enige respijtzorg doordat de 
cliënt even elders is. 
 

6. Vervoer 

Veel cliënten maken normaliter gebruik van groepsvervoer. Dit is nu onverantwoord. Cliënten 
moeten individueel reizen indien zij nog gebruik maken van dagactiviteit op locatie. Het netwerk is 
hierbij primair zelf aan zet en indien nodig moet er individueel vervoer ingezet worden. 
 

7. Specifiek dagactiviteiten voor jeugd 

Kinderen worden opgevangen op zeer beperkte schaal indien de ouders in essentiële beroepen 
werken en inzet van het eigen netwerk dus niet haalbaar is. Het gaat hier om de BSO+ varianten. Ook 
kinderen met zeer problematisch gedrag worden zo nodig nog op locatie ontvangen volgens het 
onder punt 5 beschreven principe van spreiding in tijd en locatie. 
 

8. Dagactiviteiten voor volwassenen 

De dagactiviteiten voor volwassenen worden vaak op afstand gecoacht. Veel dagactiviteit voor 
volwassenen is ook gekoppeld aan wonen met noodzakelijk verblijf. In dat geval wordt er op de 
woonlocatie gescheiden invulling gegeven aan de dag (net als alle andere inwoners), zie punt 4. 
Vanzelfsprekend heeft de aanbieder hierbij een signalerende taak. Veel cliënten zijn immers 
kwetsbaar in verband met  LVB of GGZ-problematiek. Voor compenserende taken kan de 
zorgaanbieder gebruik maken van de makelaarsfunctie van IDB033 (zie punt 3). 
 

9. Dagactiviteiten voor ouderen 

De dagactiviteiten voor ouderen worden in de normale situatie minder vaak op afstand gecoacht. 
Daarbij komt dat kwetsbare ouderen volgens de landelijke richtlijnen zo min mogelijk bezocht mogen 
worden. Dat vergroot de kans op eenzaamheid en/of het ontwikkelen van angsten bij deze ouderen. 
In het land zien we inmiddels goede digitale initiatieven ontstaan. Het Ministerie van VWS heeft 
suggesties voor digitale ondersteuning geplaatst op Zorg van NU. Daar waar mogelijk en verantwoord 
kunnen de dagactiviteiten ingezet worden als ambulante begeleiding thuis (zie punt 4) of individuele 
begeleiding op locatie (zie punt 5). Binnen de dagactiviteiten plus is een slimme samenwerking 
(spreiding van tijden, weekschema’s etc.) met de in de casus aanwezige huishoudelijke hulp en/of 
wijkverpleging van belang. Dit in nauw overleg met de mantelzorgers. Het is zaak om de dagstructuur 
van de cliënten zoveel mogelijk te behouden en overbelasting van de mantelzorgers te voorkomen. 
Voor aanvullende maatregelen, zie punt 3. 
 
Voor aanvullende informatie: 

https://www.zorgvannu.nl/themas/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-coronavirus


www.amersfoort.nl/sociaaldomein of de websites van de aangesloten regiogemeenten. 
 
Met vriendelijke groet,  
Team Sociaal Domein  
 

http://www.amersfoort.nl/sociaaldomein

