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Coronamaatregelen 
Langzaamaan worden de maatregelen versoepeld. Belangrijk is dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. De 

algemene richtlijnen, ter verspreiding van het virus blijven gelden: 

- Was je handen regelmatig met water en zeep; 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 
- Gebruik papieren zakdoekjes; 
- Raak je neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan; 
- Geen handen schudden; 
- Mijd sociaal contact: 

o Blijf zoveel mogelijk thuis; 
o Breng het aantal bezoekers in jouw woning terug tot het minimum. Op het moment dat je begeleider 

aanwezig is verwachten wij dat er geen bezoek aanwezig is; 
o Houdt afstand van elkaar (minimaal 1,5 m).  Dit geldt ook voor jou en jouw begeleider.  

Dit betekent o.a. dat je niet samen met je begeleider in één auto ergens heen kunt gaan;  

 
De maatregelen die versoepeld worden binnen Labyrint Zorg & Werk: 

- Bij begeleiding thuis is het voor de begeleider en cliënt vaak goed mogelijk om 1,5 meter afstand te 
bewaren. Als ervoor wordt gezorgd dat er voldoende afstand is tussen de stoelen (bijvoorbeeld door aan 

de andere kant van de tafel te gaan zitten) kan de reguliere wijze van zorg ook weer opgestart worden.  
- Binnen de verschillende woonvoorzieningen wordt onderzocht in hoeverre de ontmoetingsruimte weer 

(beperkt) opengesteld kan worden. 
- Per beschermd wonen cliënt wordt bekeken of er vaste personen op bezoek mogen komen. 
- Dagbestedingslocaties openen weer voorzichtig hun deuren. Iedere aanbieder van dagbesteding denkt na 

welke aanpassingen nodig zijn om de dagbesteding te hervatten en hoe dit op een verantwoorde manier 
kan.  

 

We adviseren jullie om extra alert te blijven op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het 

coronavirus. Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts blijf dan thuis. Worden de klachten erger neem dan 

contact op met de huisarts. Mocht het zo zijn dat je ziek bent, meld dit dan bij je begeleider. Samen wordt dan 

bekeken hoe jouw begeleiding vormgegeven kan worden.  

Voor meer informatie over het virus en de maatregelen verwijzen we jullie naar de website van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.  

 

 

 

 

Beste lezer,  

 

Deze nieuwsbrief is bestemd voor cliënten en hun verwanten. Middels deze nieuwsbrief informeren wij u over de 

laatste ontwikkelingen. In deze Coronatijd hopen wij dat jullie allemaal nog in goede gezondheid zijn. 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden


 

 

Vijf tiny houses in Boxmeer met begeleiding  
 

 
Artikel uit De Gelderlander  

 

BOXMEER - Op jezelf gaan wonen. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk. In Boxmeer zijn dinsdag vijf mini-

huisjes geopend voor wonen met begeleiding op afstand.  

Dolgelukkig is ze, een van de nieuwe bewoners van de vijf tiny-houses aan de Kraai in Boxmeer. Vanwege de privacy 

wil ze niet met haar naam in de krant, maar vertellen dat ze ,,superblij” is, maar al te graag. ,,Fijn dat ik een keer 

afstand tot mijn ouders kan creëren.”  

 

Het is een experiment Een tafel heeft ze al, van een vriendin van de familie. Twintig jaar is ze en ze woonde nog altijd 

bij haar ouders. Met dank aan het project ‘Wonen met ondersteuning’ van de gemeente Boxmeer, woningcorporatie 

Mooiland en de zorginstellingen UniK, MEE en Labyrint kan ze het nu zelf gaan proberen. Het is een experiment, vertelt 

haar vader. ,,Kijken hoe het gaat. Als ouders zijn we ook enorm blij dat dit kan.” 

  

De kleine huisjes zijn neergezet op een stukje grond aan de Kraai. Een stukje waar de gemeente toch niets mee deed.  

De nieuwe bewoners worden begeleid. ,,Ze moeten leren zelfstandig te worden”, zegt Maxy Bloks van Labyrint Zorg 

& Werk. ,,We zullen op een aantal momenten in de week op huisbezoek gaan. De mensen die hier komen wonen 

krijgen hun eigen leven en dus geen 24-uurs begeleiding.”  

,,Het is de bedoeling dat ze over twee jaar door kunnen stromen de wijde wereld in. En met behulp van Mooiland 

zoeken we dan ook weer naar woonruimte”, zegt Anne Wilbers, bestuurslid bij de woningcorporatie. 

  

Wethouder Willy Hendriks van Boxmeer benadrukt dat het goed is dat er voor deze doelgroep, die anders tussen de 

wal en het schip dreigt te vallen, nu een project is waarbij ze kunnen leren op zichzelf te wonen. En het mooie is dat 

de buurt enthousiast is over deze groep nieuwe buurtbewoners. Natuurlijk waren er in eerste instantie zorgen over 

wat voor bewoners er in de huisjes zouden komen. Maar die hebben we weg kunnen nemen en nu willen ze juist 

meedenken over hoe dit tot een succes gemaakt kan worden”, aldus Hendriks.  

De gemeente Boxmeer is het project in principe voor een periode van tien jaar aangegaan. ,,Maar misschien bevalt 

het zo goed dat we het verlengen”, vult wethouder Peters Stevens aan. 

 

 

 



 

 

Planning cursussen Door en Voor  

 
 

Herstellen Doe je Zelf 2020  

Herstellen is een proces, geen eindpunt of doel.  

De cursus is gebaseerd op de Herstelvisie. In de Herstelvisie wordt herstel gezien als een proces, waarbij nieuwe zin 

en betekenis in het leven ontstaan na psychische problemen. De Herstelvisie is gericht op het weer in handen nemen 

van je eigen leven ook al heb je de symptomen van je ziekte niet volledig in de hand.  

 

De bijeenkomsten gaan over: rehabilitatie en herstel, keuzes die je maakt en overweegt, wat je zelf doet of zou willen 

doen, welke steun je kunt krijgen, welke invloed je hebt. Voor de bijeenkomsten wordt het werkboek ”Herstellen Doe 

Je Zelf” gebruikt. In eenvoudige maar duidelijke taal komen de verschillende onderwerpen aan de orde.  

 

De cursus Herstellen doe je Zelf omvat 12 bijeenkomsten en kan kosteloos gevolgd worden. De data voor de 

bijeenkomsten worden in onderling overleg op de eerste cursusdag gepland maar zijn in principe 12 op een volgende 

weken.  

 

De planning van de cursussen vind je hieronder.  

 

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via 073-6401752 of een mailtje sturen naar 

scholing@doorenvoor.nl.  

 

Planning:  

Oss - dinsdag 25 augustus van 10.00-12.00 uur  

Helmond - donderdag 22 oktober van 10.00-12.00 uur 

 

Labyrint Zorg & Werk sponsort “De Kluis bus” van Jeugdcentrum de Kluis.  
Jongerencentrum De Kluis is bedoeld voor alle jongeren van 10 t/m 23 jaar binnen de gemeente Meierijstad. Zij 

ondersteunen jongeren met hun problemen en hun ontwikkeling, door gezamenlijk te kijken wat het beste voor 

iemand is. Dit gebeurd niet alleen vanuit het jongerencentrum, maar ook 'op straat'. Om de jongeren buiten het 

jongerencentrum te kunnen bereiken is een bus hard nodig. Op deze manier komt het jongerencentrum gemakkelijker 

in contact met de jongeren.  

 

Labyrint Zorg & Werk vindt het belangrijk dat jongeren worden voorzien in de ondersteuning van hun ontwikkeling. 

De bus is hierbij van grote waarde. Dit is dan ook de reden dat er gekozen is om dit project te sponsoren. 

mailto:scholing@doorenvoor.nl


 

 

 

Cliëntondersteuning  
Veel mensen weten niet dat ze gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner bij het zoeken van passende zorg 

en ondersteuning.  

 

Een cliëntondersteuner helpt jou op weg. Heb jij behoefte aan iemand die met jou meedenkt? Die helpt om jouw vraag 

of probleem rondom zorg en ondersteuning onder woorden te brengen? Iemand die naar jou en jouw naasten luistert? 

Die jou op weg helpt? Iemand die ook mee kan gaan naar gesprekken?  

Cliëntondersteuners beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg 

hiernaartoe. Ze luisteren goed naar jouw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie je zorg of 

ondersteuning kunt krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Een cliënt-

ondersteuner inschakelen kost je niets.  

 

Alle informatie rond cliëntondersteuning is op één website te vinden: www.cliëntondersteuning.co.nl. Op deze 

website staan video’s en artikelen waarin mensen over hun ervaringen met cliëntondersteuning vertellen. Daarnaast 

kun je eenvoudig zien waar in de buurt een cliëntondersteuner (Co) te vinden is. 

  

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong  
Nieuwsbericht | 07-11-2019|  

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de 

eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.  

De huidige regels pakken nu voor sommige Wajongers gunstig uit en voor een grote groep Wajongers juist weer niet. 

Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken en 

kun je altijd terugvallen op je Wajong-uitkering als je je werk verliest. Ook mag je je volledige uitkering houden als je 

een opleiding volgt. Dat stimuleert jonggehandicapten om met een opleiding sterker op de arbeidsmarkt te starten.  

Wat er gaat veranderen kun je zin in onderstaand plaatje. Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw UWV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cliëntenraad  
 

De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten van Labyrint Zorg & Werk en bespreekt dit met de 

vertegenwoordiger van de organisatie. De cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden.  

Heb je interesse en wil je weten wat het inhoudt? Neem dan een kijkje op onze website. 

Deelname aan de cliëntenraad kan ook vanuit thuis, achter je computer. Dus vindt je het lastig om voor een overleg 

naar kantoor te komen, dan is dit misschien een oplossing voor je. Overleg vindt dan plaats middels beeldbellen 

/conference call. 

 

https://labyrintzorgenwerk.nl/clientenraad/

