
Holten, woensdag 18 maart 2020  

 

Beste cliënten/ouders/vertegenwoordigers,  

 

Bij JIJ bent uniek volgen we de ontwikkelingen rondom het Corona-virus dagelijks. JIJ bent uniek 

hanteert de maatregelen zoals die door het kabinet zijn afgekondigd en daarnaast volgen wij de 

richtlijnen van het RIVM. Graag stellen we iedereen op de hoogte van onderstaand besluit.  

 

Zolang het verantwoord is blijven we ambulante begeleiding bieden! 

Het bieden van ambulante begeleiding levert een zeer waardevolle bijdrage aan het leven van 

mensen. In overleg met het RIVM én de GGD zal JIJ bent uniek huisbezoeken blijven doen, tot er 

andere adviezen worden uitgesproken. JIJ bent uniek zal er alles aan doen om u te blijven 

ondersteunen waar nodig.  

 

Hygiëne  

Ons beleid is aangescherpt wat betreft hygiëne, wij vermijden fysiek contact en bij het vermoeden 

van virusverschijnselen hebben we een bel of skype afspraak. Virus verschijnselen zijn: 

neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Ook wanneer u huisgenoten last van deze 

virusverschijnselen dan is er ook contact op afstand. Mocht de gezondheid het toelaten dan 

begeleiden we zo veel mogelijk buiten door bijvoorbeeld te wandelen. We doen er alles aan om 

risico’s voor onze mensen, hun verwanten en onze medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Voor 

zover nu bekend is geen van de mensen die wij begeleiden of medewerkers besmet geraakt. We 

bereiden ons waar mogelijk voor op de gevolgen van het coronavirus.  

 

Contact 

Je kunt bij vragen of onduidelijkheden altijd contact opnemen met je eigen begeleidster of met de 

manager van JIJ bent uniek.  

Met vriendelijke groet,  
 
Team JIJ bent uniek 
 
 

 
Contact gegevens 

Melissa Baks (manager)  
T: 06 40 65 95 09 
E: melissa@jij-bentuniek.nl 

Amber Douwma  
T: 06 36 37 63 66 
E: amber@jij-bentuniek.nl 

Bernadette Jacobs  
T: 06 36 26 51 87 
E: bernadette@jij-bentuniek.nl 
 

Sylke de Jong  
T: 06 40 91 52 07 
E: sylke@jij-bentuniek.nl  

Danielle in ’t Veld  
T: 06 40 74 22 00  
E: danielle@jij-bentuniek.nl 
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