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Beste partner, 
 
Samen met velen andere partners zorgt u ervoor dat onze inwoners in Noord-Limburg passende ondersteuning 
(Wmo-jeugdhulp-Beschermd Wonen) krijgen. Door het coronavirus staat deze ondersteuning al lange tijd onder 
druk. De afgelopen dagen hebben wij vanuit een aantal partners signalen ontvangen dat door de huidige 
coronasituatie de keten onder een nog grotere druk staat, mede omdat veel personeelsleden met een 
coronabesmetting thuis zitten.  
 
Recent is daarom het initiatief Help de Zorg Limburg gelanceerd (zie https://www.zorgnetlimburg.nl/ik-wil-als-
zorgorganisatie-een-hulpvraag-plaatsen-hoe-doe-ik-dat). Hier kunt u terecht voor extra handjes, met name van 
vrijwilligers die zich aanbieden om te ondersteunen. Ook hebben wij u afgelopen maandag en ook weer vandaag 
geïnformeerd over het verlengen van de meerkostenregeling.   
 
Verder horen wij breed terug dat er behoefte is aan afstemming met elkaar. Afstemming bijvoorbeeld over: 
• Delen van informatie over:  

-  coronaprotocollen 
-  werkwijzen 
-  communicatieberichten 
-  handboeken. 

• Delen van knelpunten rond continuïteit van hulp en ondersteuning (bijvoorbeeld groepen die moeten sluiten 
omdat er geen personeel is) en het gezamenlijke nadenken hierover. Wat kunnen we voor elkaar betekenen om 
ervoor te zorgen dat de keten blijft draaien en er met de kennis / ervaringen van elkaar efficiënter met tijd kan 
worden omgegaan.  

 
Met ingang van vandaag hebben wij daarom een Signal-groep aangemaakt om gezamenlijk (als keten) afstemming te 
zoeken over de aanpak van de huidige coronasituatie. U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar 06 – 46 
18 96 30. Vermeld even uw naam en organisatie. U wordt vervolgens uitgenodigd en u ontvangt een nadere 
instructie .  
 
Daarnaast organiseren we een overlegplatform waarin we signalen die we zien op hoger niveau bespreken en kijken 
we hoe we hier als gehele keten mee kunnen/moeten omgaan. Het is een platform waar we samen zoeken naar 
oplossingen.  
 
We hebben elkaar nodig om door deze situatie heen te komen, dus meldt u aan voor de Signal-groep!  
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