16-03-2020
Betreft beleid omtrent coronavirus

Beste relatie,
Op 15 maart heeft het kabinet extra maatregelen ingevoerd t.a.v. het zoveel mogelijk inperken van
het coronavirus. Deze maatregelen zijn heftig maar begrijpelijk.
De genomen maatregelen en de adviezen van het kabinet en het RIVM zullen dan ook zoveel als
mogelijk opgevolgd en uitgevoerd worden door React Twente.
Voor de medewerkers, cliënten en u als relatie/opdrachtgever heeft dit helaas ook consequenties.
Wat gaat er de komende weken, in ieder geval tot 6 april, voor u veranderen?
1:

Geen fysieke overleggen. De overleggen vinden telefonisch en/of via facetime plaats.

2:

Aanmeldingen: Deze kunnen telefonisch of per mail doorgegeven worden . De medewerker
van React Twente zal afspraken inplannen en vastleggen voor na 6 april. Of de vastgelegde
intakes na 6 april kunnen plaatsvinden, hangt af van de situatie op dat moment.

3:

Het team van Jobcoaches en Ambulant begeleiders werken vanaf heden thuis en zullen per
cliënt contact de inschatting maken of fysiek contact noodzakelijk is. Voor het overige zullen
de cliënt contacten telefonisch en/of via facetime plaatsvinden.

4:

Het bedrijfsbureau van React Twente blijft open. U kunt ons bereiken op nummer: 0548612042. Bij afwezigheid zal dit te horen zijn op de voicemail en krijgt u een 06 nummer door.

5:

Op de website van React Twente ( onder de knop “nieuws”) zullen wij actuele informatie
verstrekken.

6:

De leerwerkbedrijven:
De Almelose borstelindustrie: Deze blijft open. Cliënten met klachten of verminderde
weerstand zal gevraagd worden om thuis te blijven. Op de locatie zelf worden de
veiligheidsprotocollen extra aangescherpt.

Twente Decadente: Deze locatie is per direct gesloten. Cliënten en chocolatiers blijven thuis
tot tenminste 6 april. De intern trajectbegeleider en de locatieleider blijven wel werken en
zijn bereikbaar.
De ontmoeting (horeca ZorgAccent): De ontmoeting is per direct gesloten. De locatieleider
en de intern trajectbegeleider blijven gedeeltelijk werken en zijn bereikbaar.
De groenlocatie/transport/logistiek: Deze locatie blijft open. Wel zijn de maatregelen
aangescherpt. Zo moet al het transport bij de “voordeur” worden afgezet en mogen onze
medewerkers niet naar binnen.
Het onderhoud van de tuinen kan gewoon door blijven gaan.

Algemeen: De aanwezige cliënten moeten per direct gefaseerd pauze nemen. Ook proberen
wij cliënten gefaseerd op te halen zodat er gepaste fysieke afstand is. Mochten begeleidende
instanties waarmee wij een overeenkomst hebben een ander beleid uit hebben gezet, dan
zullen wij ons hierop aanpassen.

Voor het overige wil ik u vragen zoveel mogelijk onze website in de gaten te houden.
www.reacttwente.nl

Wij hopen op uw begrip.

Irma Ruiter
Directeur React Twente.

