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Beste zorgaanbieder Jeugd, WMO-begeleiding, WMO Beschermd Wonen,  

Het zijn momenteel hectische tijden. De maatregelen vanuit de Rijksoverheid ten aanzien van 
de bestrijding van het coronavirus en de adviezen van het RIVM hierover wisselen op sommige 
momenten bijna dagelijks. Moeilijke afwegingen moeten gemaakt worden: hoe combineren 
we de oproep van het RIVM om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden met tegelijkertijd 
het RIVM-advies om zo goed mogelijk te zorgen voor kwetsbaren en ouderen? Hoe borg u aan 
de ene kant de veiligheid van uw medewerkers en aan de andere kant de veiligheid en 
ondersteuningsbehoefte van uw cliënten. En hoe voorkomen we onnodige paniek, want het 
RIVM geeft aan dat, zolang medewerker en cliënt geen ziekteverschijnselen vertonen, in ieder 
geval één op één dienstverlening mogelijk is. 

Gisteren hebben wij, net als vorige week, contact gezocht met een aantal aanbieders om te 
zien hoe ze omgaan met de RIVM adviezen. Hieruit komt het beeld naar voren dat, mede door 
het besluit van zondag op scholen en kinderdagverblijven tijdelijk te sluiten, de ene aanbieder 
de RIVM adviezen strenger interpreteert dan de ander. Het is van belang om hierover goed 
met elkaar te blijven communiceren. Juist omdat met het sluiten van de scholen en 
kinderdagverblijven de kans op risico's in kwetsbare gezinnen toeneemt. 

Wij willen, net als u, zorgdragen dat de veiligheid van onze inwoners en uw medewerkers 
gewaarborgd is. Daarom schrijven wij u nogmaals aan. Daar waar mogelijk en noodzakelijk 
gaan we ervan uit dat u de verantwoordelijkheid voor uw cliënten blijft nemen. Ook gaan wij 
er vanuit dat er toeleiding van nieuwe cliënten kan plaatsvinden. Uiteraard rekening houdend 
met de adviezen zoals het RIVM heeft geformuleerd. Natuurlijk willen we niet het onmogelijke 
vragen. Indien er zich situaties voordoen waarin zowel een veiligheidsrisico bestaat als een 
mogelijk besmettingsgevaar, vragen we om nauw overleg tussen zorgaanbieder en de 
gemeentelijke toegang of de Gecertificeerde Instelling (in geval van jeugdigen), zodat het 
passende kan worden gedaan.  
Indien de zorg stagneert of een veiligheidsrisico dreigt voor een cliënt vragen we u om sowieso 
contact op te nemen met de gemeentelijke toegang of de Gecertificeerde Instelling, zodat die 
op de hoogte is van de situatie en het optimale in het werk gesteld kan worden om zowel de 
veiligheid van de zorgverlener en het gezin te waarborgen.  
 
Zoals gezegd zijn het onzekere tijden. Een aantal zorgaanbieders kan te maken krijgen met 
personeel waarvoor nu minder werk is. Graag wijzen we die partners op de mogelijkheid om 
arbeidstijdverkorting aan te vragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
 
 



Deze tijd vraagt om optimale samenwerking. We willen dan ook goed bereikbaar zijn voor al 
onze zorgpartners. Mocht u geen andere keuze zien dan uw dienstverlening aan te passen 
omdat de risico's van continuering niet opwegen tegen andere belangen, dan worden wij 
hierover graag vooraf door u geïnformeerd. U kunt hiervoor contact opnemen met uw 
contractmanager of per mail naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl (voor jeugdhulp) of 
inkoopwmo@tilburg.nl (voor Wmo Begeleiding). Wij kunnen dan met u meedenken of er nog 
alternatieve oplossingen zijn. Indien dit niet het geval is, blijven wij als gemeenten en regio 
zicht houden op de mate van continuïteit van zorg, hulp en ondersteuning aan kwetsbare 
inwoners. 
 
Voor individuele casussen waar er sprake is van veiligheidsrisico's of (onverantwoorde) 
zorgstagnering dreigt, vragen wij u dus contact op te nemen met de lokale toegang of 
Gecertificeerde instelling. 
 
Sterkte in deze moeilijke tijd en we zullen van onze kant alles in het werk stellen om dat in 
goed partnership met u te doen.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
 

 
Aletta van der Veen   Marijo Immink   Rolph Dols 
Voorzitter Bestuurs-   Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder 
Commissie Jeugd   WMO-begeleiding  gemeente Tilburg 
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