
 

Corona – maatregelen en informatie 
 

Geachte dame, heer, zorgvrager, zorgverlener, 

 

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we eraan bijdragen om 

verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Hierbij informeer ik je 

over hoe wij hier als Stichting Klimkoord mee omgaan. Op de website www.klimkoord.nl staat 

ons algemene beleid weergegeven rondom de zorgverlening. Wij volgen de richtlijnen van het 

RIVM en de GGD hierin. Hieronder de extra maatregelen die we hebben genomen. 

Thuiswerken 

Vanwege de corona-maatregelen die sinds zondag 15 maart van kracht zijn, werken bijna alle 

medewerkers van het hoofdkantoor vanaf huis. De post wordt slechts 2 maal per week opgehaald 

en verwerkt. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers staat voorop. Dat betekent dat 

we online vergaderingen houden en via beeldbellen en Webinars de trainingen vormgeven.  

Bij milde verkoudheidsklachten 

Zorgverleners met milde verkoudheidsklachten worden gevraagd niet te gaan werken. Er zijn 

waar nodig invallers beschikbaar. 

Individuele zorg blijft doorgaan 

De groepsbegeleiding en zaterdagopvang zij tijdelijk gesloten, maar individuele begeleiding gaat 

gewoon door. Ook in deze tijden is het belangrijk om waar nodig zorg te blijven leveren. Ook is 

er extra ondersteuning mogelijk in deze onrustige tijden voor onze doelgroep die met de vele 

veranderingen en onrust te maken hebben. Vooraf, soms tijdens en ook na een 

begeleidingsmoment worden de handen gewassen. 

Zorgloket voor ouders en cliënten 

Er is een extra zorgloket opgezet voor ouders/ verzorgers, cliënten en hun naasten om bij zorgen 

rondom de doelgroep autisme/ ADHD te kunnen melden. Hier kan men terecht voor vragen over 

dagstructuur, tijdelijk extra ondersteuning thuis, omgaan met gedrag en opvoeding. Door een 

terugbelverzoek te mailen naar info@klimkoord.nl zorgt u dat wij weten dat u een vraag heeft. U 

wordt gebeld door een pedagogisch medewerker met kennis van de doelgroep, waar de vraag dan 

aan gesteld kan worden. 

Op de site van het RIAN staat de pagina https://autismenetwerkzhn.nl/informatie-over-

coronavirus/ over ‘autisme en corona’, met blogs, tips, informatie/uitleg (filmpjes en tekst), een 

hulplijn en picto’s. 

 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dat via onze website www.klimkoord.nl weten. 

We wensen iedereen gezondheid en sterkte in deze uitdagende tijden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Paula Zandstra-van Gemmert 

Directeur Stichting Klimkoord. 
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