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2020: 
Wat een gek jaar
In 2020 kwam het Corona-virus naar Nederland.
Veel mensen werden ziek.
De overheid maakte allerlei regels.
We mochten geen bezoek meer ontvangen.
We konden niet meer knuffelen met familie en 
vrienden.
Iedereen moest 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Allemaal regels om het Corona-virus te stoppen. 

Maar er gebeurden ook mooie dingen.
Dichterbij maakte haar eigen (online)-festival.
Het Wauw-festival.
Cliënten, verwanten en medewerkers deden mee.
Zij lieten al hun talenten zien. 
Het was een fantastische dag.
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Jouw wensen 
en zorgvragen
Corona maakte alles anders.
De dagbesteding ging dicht.
Iedereen was ineens heel veel op de woning.
Voor sommigen cliënten was dit niet fijn.
Ze waren boos en verdrietig.
Maar voor andere cliënten was het juist wel fijn.
Zij kregen meer rust en ontspanning.
Er waren veel “Als je het mij vraagt”-gesprekken.
Begeleiders praatten met cliënten en verwanten.
Wat heb jij nodig voor een fijne dag? 
Want de dagen zagen er ineens heel anders uit.
De begeleiders van de dagbesteding kwamen naar de 
woning.
Samen maakten ze er een fijne dag van.
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Wat is er 
verbeterd?
We kijken anders naar dagbesteding en de dagindeling.
Er werd meer e-health gebruikt, zoals beeldbellen.
Er kwam een online-ideeënboek voor een fijne dag.
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Veilige zorg
Door Corona veranderde er veel in het dagelijkse leven.
Cliënten en verwanten hadden begrip voor de snelle 
besluiten.
In het begin van de crisis was dat nodig en goed. 
Er was verschil tussen landelijke maatregelen en 
maatregelen binnen Dichterbij.
Dat vonden cliënten en verwanten verwarrend.
In contact blijven met elkaar ging niet overal goed.

De maatregelen waren voor iedereen hetzelfde.
Cliënten en verwanten waren daar niet tevreden over.
Bijvoorbeeld, op bezoek komen.
Of de dagbesteding tijdens Corona.
Er werd een oplossing gezocht.
 “Als je het mij vraagt” hielp om de juiste vragen te 
stellen.

Wat is er verbeterd?
Invalskrachten en medewerkers dagbesteding  
vonden het werken in de woningen erg leuk. 
Sommigen werken nu voortaan op de woningen.
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Leven in vrijheid
In je vrijheid beperkt worden, is niet fijn.
Door Corona werden alle cliënten beperkt in hun 
vrijheid.
Ze mochten geen bezoek ontvangen, niet logeren.
Niet naar de dagbesteding en niet zelf op pad. 
Dit was moeilijk voor cliënten én medewerkers. 

Soms moesten cliënten in quarantaine. 
Zij moesten dan binnenblijven en afstand houden.
Dat was erg moeilijk.
Een cliënt met Corona moest in isolatie.
Dat was nog moeilijker.
En vaak te moeilijk.
De AVG-arts en de begeleiding bespraken dan wat er 
mogelijk was.
Bewegingsvrijheid, maar wel zo dat iedereen toch 
veilig was.

Wat is er verbeterd?
De coronacrisis maakte begeleiders nog meer bewust 
van vrijheidsbeperkingen.
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Wat kan er 
beter?
• Nog beter luisteren naar de wensen 

van cliënten en verwanten.
• Scholing voor medewerkers die met 

bepaalde doelgroepen werken.
• Zorgen voor meer vaste medewer-

kers.
• Zorgen dat medewerkers met nog 

meer plezier hun werk doen.
• Medewerkers kunnen nog beter  

samenwerken.



Stichting Dichterbij
Zwerfheide 2
6591 RC Gennep

Postbus 9
6590 AA Gennep

T 088-7540000 

Dichterbij.nl

Wil je meer weten?
Kijk op de website van Dichterbij, daar staat een 
uitgebreide versie van dit rapport. Of bespreek het 
met jouw begeleiders.
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