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PG Richtlijnen 

Doorstartregeling PVT 
Goedgekeurd, gaat in vanaf 25 mei
Onder meer: bezoekregeling, verlofdagen, buitenactiviteit, opname

Doorstartregeling residentiële reva
Goedgekeurd, gaat in vanaf 25 mei
Onder meer: bezoekregeling, groepsactiviteiten, buitenactiviteit, vervoer, 
opname

Verdere tussenstappen reguliere werking: vraag herhaald

Afstemming NVR: vast agendapunt

Doorstart WZC: XXX gepland
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1. De ZorgSamen.be
- Webinar 16/05 rond belang van steunfiguren: 670 mensen live-

deelnemers – veel mensen kijken ook uitgesteld
- Persbericht m.b.t. de Barometer is opgepikt: Het Laatste Nieuws, VRT-

nieuws, op radio in ‘De Ochtend’
- Afgestemd met campagne Zelfzorg voor 2de fase: 

- week 25/05 zal campagne DeZorgSamen plaatsvinden 
- week 1/06 zal 2de fase campagne Zelfzorg ingaan

- Toolbox voor medewerkers in thuissituatie cliënten gaat op 20/05 live 
op DeZorgSamen

- Tips en vuistregels voor leidinggevenden: 
- overleg op 19/05 om webpagina op DeZorgSamen verder uit te 

diepen en uit te werken 
- op 20/05 wordt met team expertisedeling nagegaan om webinar

voor leidinggevenden kan worden ontwikkeld (ook afhankelijk 
van kostprijs)

PG psychosociaal welzijn
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3. Inventaris noden: aanvullingen
- Opstartende mobiele en ambulante diensten ervaren spanningsveld 

tussen wat privé mag en professioneel moet - mensen hebben 
gevoel ‘controle’ te verliezen als ze in publieke ruimte komen en zijn 
in de war omtrent regels rond contactbubbels : zorgt voor 
verhoogde stress. 

- Aanbod CAW en TO nog meer in de kijker zetten
- Aandacht aan besteden op DeZorgSamen (luik 

leidinggevenden, toolbox)
- Nagaan of hieraan extra aandacht kan worden besteed in 2de

fase campagne Zelfzorg of de basiscampagne 
CheckCheckCheck?
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4. Stand van zaken acties
- Inspiratienota voor directies van voorzieningen m.o.o. heropstart 

dagactiviteiten in residentiële voorzieningen (o.a. met vrijwilligers) 
in opmaak 



Communicatie



Varia
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Planning
Deze week

Dinsdag 19 – woensdag 20 – zaterdag 23 mei

Volgende week
Dinsdag 26 – woensdag 27 – donderdag 28 mei
Voorstel: annuleren zaterdag 30 mei

Vanaf juni
Projectgroepen elke dinsdag en woensdag

Di: richtlijnen & psychosociaal welzijn
Woe: materiaal, testing, externe ondersteuning & cijfers en 
monitoring

Taskforce op woensdag van 14.00u-16.00u
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