Beste collega,
Het Coronavirus verspreidt zich door Nederland en is inmiddels in onze regio aangetroffen. Bij
Marente nemen we dit uiterst serieus. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat het zich in onze
organisatie verspreidt. Daarom hebben we nieuwe maatregelen genomen. Jouw veiligheid staat
voorop, net als de veiligheid van de cliënten en andere betrokkenen.
Kijk regelmatig op MarenteNet
We hebben op MarenteNet een Corona-pagina gemaakt om je op de hoogte te houden. Kijk daar
regelmatig, want er staan ook dingen die belangrijk zijn voor jouw werk. We vernieuwen die informatie
regelmatig. Je kunt naar deze pagina via www.marentenet.nl/corona of door gewoon MarenteNet op te
starten.
Heb je klachten, neem contact op met je leidinggevende
Als het gaat om werken of ziekmelden, dan volgen wij het landelijk beleid. Dat betekent op dit moment
dat je kan komen werken, tenzij je last hebt van koorts in combinatie met neusverkoudheid,
hoestklachten of keelpijn.
Maatregelen
Handen schudden doen we al niet meer. Hieronder staan nieuwe maatregelen die vanaf vandaag
gelden.
• Centrale activiteiten voor cliënten worden waar mogelijk omgezet naar decentrale activiteiten
of afgelast. Dit wordt door de locatiemanager per locatie bepaald. Grote uitstapjes worden
uitgesteld.
• We zetten extra schoonmaak in op onze locaties om deurklinken, kranen etc. te reinigen.
• Vergaderingen, bijeenkomsten en scholingen met meer dan 10 medewerkers gaan niet door,
tenzij de manager anders bepaalt. Bekijk per bijeenkomst of deze later gehouden kan worden
of gebruik andere manieren van overleggen, zoals telefonisch vergaderen. Op MarenteNet
staat een stappenplan voor een groepsgesprek van max. 5 personen via je telefoon.
• We proberen om de locaties zoveel mogelijk te isoleren. Dit betekent dat iedere medewerker
zichzelf een ‘hoofdlocatie’ geeft en vervolgens daar zoveel mogelijk blijft. Dit is een belangrijk
punt voor het management, de medewerkers van de ondersteunende diensten en de
behandelaren omdat zij zich veel tussen de locaties bewegen. Ook hiervoor geldt: zoek zoveel
mogelijk naar andere oplossingen om met elkaar te overleggen.
• Bij het gebruik van kantoorruimtes moet geprobeerd worden om minimaal 2 meter afstand te
hebben tussen de medewerkers die aan het werk zijn. Dit vraagt om, in overleg met de
manager, het bedenken van creatieve oplossingen (bv. spreiding van de werktijden, deels
thuiswerken).
• Beperk het bezoek van externe collega’s/partijen zoveel mogelijk en zoek naar andere
oplossingen om met elkaar te overleggen.
• Beperk het bezoek aan externe collega’s/partijen zoveel mogelijk en zoek naar andere
oplossingen om met elkaar te overleggen.
We doen een oproep aan jou persoonlijk
Naast deze preventieve maatregelen binnen Marente vragen we je om buiten werktijd alert te zijn op
evenementen of plekken waar het risico op een coronabesmetting aanwezig is. We vertrouwen op
jouw eigen verantwoordelijkheid hierin.
Cliëntbezoek
Naast deze oproep aan jou als medewerker vragen we bezoekers van cliënten op de locaties en bij de
revalidatie om het aantal bezoeken en het aantal bezoekers zoveel mogelijk te beperken.
Tot slot: we doen dit samen
We beseffen heel goed dat deze maatregelen een grote impact op je werk hebben. En voor cliënten is
het ook niet leuk als activiteiten worden afgelast. We nemen deze maatregelen niet zomaar. We
hopen dat we ze ook weer snel kunnen afschaffen. We rekenen op je medewerking.

We merken dat er bij Marente veel saamhorigheid is om met deze situatie om te gaan en om de
schouders te zetten. Dit waarderen we enorm.
Anneke Asberg en Anne Leemhuis
Raad van bestuur
Ps. Voor vervolg informatie verwijzen we naar MarenteNet. Hier plaatsen wij de komende tijd alle
nieuwe informatie

