
Let op: de coronamaatregelen veranderen door de tijd heen. Om onduidelijkheid 
te voorkomen, vermelden we bij elk voorbeeld een datum zodat je weet wanneer 
het geplaatst is. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het coronavirus nog 
geruime tijd onder ons blijft. Genoeg reden om mooie voorbeelden te blijven 
delen.

Buren maken de buurt

Wat wil jij later worden?

Blijf UP met
Stay Connected

‘Oppepper’ voor ouderen

Wie wil er nu niet wonen in een buurt 
waar mensen naar elkaar omkijken? 
De stichting Alles Voor Mekaar zet 
zich in voor kwetsbare ouderen in de 
samenleving. In deze tijd zetten ze een 
stapje extra. Onder andere met het 
initiatief Heusden Helpt. Kwetsbare 
mensen kunnen of durven nu de deur 
niet uit om boodschappen te doen, 
medicijnen op te halen of bijvoorbeeld 
de hond uit te laten. Dat is al vervelend 

Wil je meer contact met andere 
jongeren? Heb je zin om online leuke 
dingen te doen? Meld je dan aan voor 
Stay Connected. Door de coronacrisis 
voelen veel jongeren zich alleen. Ze 
hebben weinig of geen contact met 
leeftijdsgenoten. Stay Connected 
zorgt ervoor dat ze nieuwe mensen 
ontmoeten waarmee ze elke dag 
online contact hebben en lol maken.
19 mei 2020

Kinderen uit groep 7 en 8 van 
basisscholen in Voorburg maakten het 
tijdschrift ‘Oppepper’ voor ouderen. 
Met de naam, bedacht door een van 
de kinderen, hopen zij ouderen die al 
weken thuis zitten een beetje op te 
vrolijken. Het is een bijzonder kleurrijk 
en creatief tijdschrift geworden, 
waar de ouderen uit Leidschendam-
Voorburg veel plezier aan gaan 
beleven. 12 mei 2020

Brandweerman, ballerina, voetballer 
of juist vlogger? Platform ‘Als ik later 
groot ben’ in Almere wil dat kinderen 
en jongeren alles kunnen worden wat 
ze willen. Soms hebben ze daarvoor 
sportles, bijles, een laptop of iets 
anders nodig. Hiervoor kunnen ze een 
formulier invullen en op de (digitale) 
post doen. 

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugd en jeugdbescherming

Verpleeghuiszorg

Gehandicaptenzorg

Weer bezoek bij Evean Lishof: ‘Heel fijn’

Het is een uitdaging om in deze 
coronatijd zo veel mogelijk 
persoonsgerichte zorg te leveren. 
Begeleiders Boudewijn en Mieke Vlot 
slagen daar toch in bij de uitvoering 
van het project ‘Wil je er voor me zijn?’ 
van ’s Heeren Loo. Ze geven 10 tips 
voor persoonsgerichte zorg tijdens de 
coronacrisis. Dit project is ontstaan 
vanuit de cliëntenraad van ’s Heeren 

Verzorgingshuis De Vlasborch van 
zorgorganisatie Visio biedt zorg, 
begeleiding en dagbesteding aan 59 
ouderen met een visuele beperking. De 
organisatie is met meerdere corona-
besmettingen flink geraakt. Met ‘Vlas 
achter glas’ kunnen de bewoners 
en hun naasten elkaar nu in een 
veilige omgeving en achter plexiglas 
ontmoeten. Manager Anita Kerkhof: 
“De eerste bezoeken waren ontzettend 
emotioneel. Na weken konden 
familieleden elkaar weer ontmoeten 
en via het glas werden handen tegen 
elkaar aangedrukt. Heel aandoenlijk 
om te zien.” 14 mei 2020

Iedereen kan het coronavirus krijgen, maar niet iedereen wordt heel ziek. 
Sommige mensen zijn een paar dagen ziek en andere mensen een paar weken. 
Bijna iedereen wordt weer helemaal beter. Steffie vertelt in gewone mensentaal 
wat je wel en wat je niet moet doen, zodat jij en anderen niet ziek worden. 
27 mei 2020

Loo. Cliënten geven aan behoefte te 
hebben aan persoonlijke aandacht. 
Afkomstig van andere cliënten, 
medewerkers en hun naasten. Met ‘Wil 
je er voor me zijn?’ zorgt ’s Heeren Loo 
voor meer bewustwording voor deze 
behoefte, die nu groter is dan ooit.
18 mei 2020

Wil jij er voor mij zijn?

Vlas achter glas

Steffie legt alles uit over het coronavirus

Mooie voorbeelden in de zorg #3

De coronamaatregelen vormen een grote uitdaging voor de zorg. In het hele land bedenken
professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en naasten creatieve oplossingen om met elkaar
in contact te komen. Oplossingen die passen binnen de geldende regels en richtlijnen van het RIVM 
en de zorgsectoren. Met trots delen we voorbeelden van die creatieve oplossingen in de zorg uit 
heel Nederland. Benieuwd? Bekijk ze op Rijksoverheid.nl. Deel ook jouw mooie voorbeelden ter 
inspiratie voor degenen die nog op zoek zijn naar een oplossing voor hun situatie.

Uitgave: 27 mei 2020#mooievoorbeeldenindezorg

Deel zelf ook je voorbeelden
Wil je een voorbeeld van slimme zorg met ons delen? Mail het dan naar 
mooievoorbeelden@minvws.nl of deel het op social media. Vermeld de hashtag 
#mooievoorbeeldenindezorg en tag ons op Facebook (@MinVWS), Instagram 
(@minvws), Twitter (@minvws) en LinkedIn (@ministerie-van-vws).

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

genoeg, maar ook het menselijke 
contact valt hierdoor weg. Heusden 
Helpt stimuleert buurtbewoners 
om extra aandacht te schenken aan 
kwetsbare ouderen in de buurt. 
Bijvoorbeeld door ze op te bellen, een 
kaartje in de bus te doen of op afstand 
een praatje te maken. 27 mei 2020

Handige downloads en sites

Deel zelf ook je voorbeelden
Wil je een voorbeeld van slimme zorg met ons delen? Mail het dan naar 
mooievoorbeelden@minvws.nl of deel het op social media. Vermeld de hashtag 
#mooievoorbeeldenindezorg en tag ons op Facebook (@MinVWS), Instagram 
(@minvws), Twitter (@minvws) en LinkedIn (@ministerie-van-vws).

Evean Lishof in Oostzaan is een 
van de 26 verpleeghuizen waar 
de bezoekregeling per 11 mei is 
versoepeld. Eén vaste bezoeker 
per bewoner is toegestaan. Een 
coördinerend verpleegkundige 
ontvangt de bezoeker, meet de 
temperatuur en neemt een checklist 
door. Teammanager Marlies Ras: “Ik 
ben blij dat de Lishof is uitgekozen 
als pilotlocatie. Bewoners kijken zo 

Lees meer over Alles Voor Mekaar

Lees meer over de mogelijkheden

Lees meer over Stay Connected

Lees meer over ‘Oppepper’

Meld je aan voor Stay 
Connected, leer andere jongeren 
kennen en maak online lol met 

elkaar

erg naar het moment uit dat ze weer 
bezoek mogen ontvangen. Heel fijn 
dat Evean Lishof kan bijdragen aan 
het onderzoek om te kijken of en hoe 
dit mogelijk is. Voor medewerkers is 
dit wel een hele stap. We gaan er alles 
aan doen om hen hierin te begeleiden 
zodat dit zo veilig en verantwoord 
mogelijk is.” 12 mei 2020

Lees meer over de versoepeling

Lees de 10 tips

Lees meer over De Vlasborch

Bekijk de uitleg van Steffie

Verschillende organisaties in de 
stad zorgen ervoor dat iedere vraag 
een passende oplossing krijgt. Ze 
kijken samen met de jeugd hoe hun 
toekomstdromen kunnen worden 
verwezenlijkt. 27 mei 2020
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