
VOORWOORD DIRECTIE

“Als directeur van Maatvast ben ik meer dan trots 
als ik zie en hoor hoe we als collega’s met 
deze nieuwe situatie omgaan.’’

Maarten Askamp, directeur Maatvast

Maar sinds de
maatregelen 
uiteraard met 
1,5 meter 
afstand!

Deze maatregelen maken dat we tot nader order in ieder geval tot 1 juni met al onze locaties gesloten zijn. 

Zijn er werkzaamheden op locatie, bijvoorbeeld het openen en sluiten voor de GGD, het opruimen van 

voorraden die over de datum dreigen te raken, het spoelen van leidingen in het kader van legionella etc. dan 

doe je dat als medewerker ALLEEN. Ook hier geldt veiligheid voor alles en sociaal afstand houden tot elkaar. 

Daarnaast doe ik een andere oproep aan allen. Maatvast staat voor verbinding, dat is ons bestaansrecht. 

Ook in deze tijd houden we verbinding, al is het op afstand. Ik vraag de beheerders dan ook om minimaal 

1 x per week contact te hebben met de vrijwilligers en sleutelpersonen van gebruikersgroepen. Is het vaker 

nodig omdat de nood hoog is, mensen zich eenzaam voelen, bang zijn, dan is er vaker contact! 

In deze 1e nieuwsbrief onder meer aandacht voor veiligheid van gebouwen, initiatieven vanuit jongeren-

centra, een hart onder de riem van onze voorzitter van de raad van toezicht Peter Kasteleyn en informatie 

vanuit HRM. 

Een laatste oproep van mijn kant; Heb je nieuws wat voor je collega’s van belang kan zijn, stuur het naar 

e-mailadres peter.schrauwen@maatvast.nl. Peter blijft namelijk centraal de communicatie verzorgen. 

Misschien leuk om te vertellen hoe je je contact met je vrijwilligers houdt. Wat je van hen terugkrijgt etc. 

Beste collega’s, de huidige, verwarrende tijd vraagt om begrip, flexibiliteit, creativiteit en uithoudings-

vermogen. Als directeur van Maatvast ben ik meer dan trots als ik zie en hoor hoe we als collega’s met deze 

nieuwe situatie omgaan. De loyaliteit die ik zie naar onze organisatie ondanks de zorgen die een ieder van 

ons ook heeft voor zichzelf, zijn naasten. Het MT heeft hier oog voor. Blijf met je zorgen niet rondlopen, maar 

schroom ook niet je leidinggevende te bellen als je het even niet ziet zitten en je zorgen maakt. Alleen samen 

gaan we door deze crisis heen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat SAMEN gaat lukken!

Het nieuws blijven volgen en elkaar (gelijktijdig) informeren is 

van groot belang in een crisis als de Corona uitbraak. Vandaar 

deze nieuwsbrief die we frequent gaan rondsturen. In welke 

frequentie hangt af van het nieuws dat er te melden is. Ik ga er 

vanuit dat we wekelijks uitkomen. 

En dat het nieuws snel wijzigt bleek weer eens op de pers-

conferentie van 23 maart jl. De maatregelen om de verspreiding 

van het Corona-virus tegen te gaan zijn verder aangescherpt. 

Zo worden alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen 

tot in ieder geval 1 juni aanstaande verboden.

Maatvast staat voor verbinding, ook in deze tijd!



Het lijkt al weer zo lang geleden, het moment dat ik jullie mocht toespreken tijdens de kerstbrunch 

in jongerencentrum De Hype op 19 december jl. En wat ziet de wereld er drie maanden later anders 

uit.  Uiteraard volg ik de ontwikkelingen van Maatvast op de voet en laat ik mij 

informeren door Maarten. 

Ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd. Om jullie een extra hart onder de riem te steken heb ik 

nog een filmpje opgenomen vanuit mijn werkkamer. Zie hiervoor: https://youtu.be/uk9eSSmWX-o

Peter Kasteleyn, voorzitter van de raad van toezicht

EEN WELGEMEEND HART ONDER DE RIEM

Inmiddels zijn we een week verder en is er al heel veel geschreven en te lezen over het Corona virus 

en de gevolgen daarvan. Niet alles wat er te lezen is klopt daarom onderstaand een aantal 

verwijzingen naar betrouwbare websites/apps en tips om thuis te werken en te ontspannen.

Praktische informatie
Praktische informatie vind je op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Pas op dat je niet de hele dat bezig bent met het verzamelen van info. er is ook onzin en zelfs 

stemmingmakerij online. Laat jezelf niet gek maken, beperk je tot 1 betrouwbare nieuwsbron.

TIPS IN DEZE TIJDEN VANUIT HR

Tips omgaan met Corona stress
Tips hoe om te gaan met Corona stress vind je op https://www.vn.nl/coronastress/

Tips om thuis te werken
Tips om thuis te werken https://learntogether.studytube.nl 

Op deze site vind  meer  workshops en trainingen. Deze worden (tijdelijk) gratis beschikbaar gesteld voor 

particulieren. Als je mee wilt doen doe dit dan niet via je Maatvast account. Zeker de moeite waard om 

even kijken in hun bibliotheek of er iets bij is wat je interessant vindt. 

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!



Zorg voor ontspanning en plezier,  je bespaart reis- en vergadertijd en hebt daardoor vast meer 

tijd voor ontspanning naast het thuiswerken. Enkele tips:

• Gratis luisterboeken via de luisterbieb app; 

• IDFA documentaires gratis beschikbaar;

• De streaming filmsites: netflix, Picl (filmhuisfilms), videoland etc.;

• Sommige theaters zetten ook voorstellingen op hun eigen sites;

• Bol.com kinder e-books en luisterboeken voor 1 cent en een voorleesvideo 10 minuten per dag;

• Podcast van alle omroepen en andere aanbieders. 

TIPS VOOR ONTSPANNING EN PLEZIER

Tip: Online trainingen of workshops
Via Gebruik je loopbaan budget (LBB)  om korte online trainingen of workshops te volgen. Geef aan bij je manager 

wat je zou willen er is echt een heel groot aanbod. Als je een fan van NLP bent of het wilt worden kan ik je de online 

versie van UNLP aanbevelen. Op de site  https://www.unlp.nl/opleidingen/nlp-opleidingen/nlp-

practitioner-opleiding tref je alle info hierover aan. Voor ca € 500 kun je daar de online opleiding volgen. 

Tips om goed voor elkaar te zorgen:
• Praat erover met de kinderen. Geef informatie op een manier die ze kunnen begrijpen en niet meer dan 

ze willen horen. Zet geen nieuws aan behalve het jeugdjournaal. Realiseer je dat kinderen jouw voorbeeld 

zullen volgen, als jij rustig blijft zullen de kinderen in je omgeving ook meer rust ervaren;

• Maak contact met alleenwonenden en met oudere en kwetsbare mensen.  

Je kunt voorstellen dagelijks even te bellen of skypen;

• Geef elkaar de ruimte. Als je ineens weken lang op elkaars lip zit, is het extra belangrijk elkaar de ruimte 

te gunnen. Probeer regelmatig dingen alleen te doen, benut daarvoor als dat mogelijk is de verschillende 

ruimtes in huis. Als er irritaties zijn, probeer het dan niet direct uit te praten, laat het even rusten en kom 

er na een uurtje op terug. Doe voldoende ontspannende en plezierige dingen met elkaar;

• Houdt contact met collega’s……. Ideeën om dit contact te behouden en tips, recepten, etc. uit te  

wisselen zijn van harte welkom! Stuur deze naar peter.schrauwen@maatvast.nl  

Ook als je berichten /nieuwtjes/wetenswaardigheden hebt voor deze nieuwsbrief mag je deze naar het 

genoemde e-mailadres sturen. 

Uren schrijven
De regels voor het schrijven van je uren:

• Als je thuiswerkt schrijf je gewoon uren die je werkt als werkuren met de bijbehorende taken in Axxerion; 

• Maak al je overuren op, je hoeft dan uiteraard niet te werken;

• Daarna schrijf je alle uren op bijzonder verlof. Dit is geen verlof en komt wordt geregistreerd als werkuren;

• Geplande vakantie kun je gewoon opnemen en als je een reis gepland had die je nu niet kunt maken,   

mag je ze later opnemen.

Zorg goed voor elkaar!



VEILIGHEID OP LOCATIES: LEGIONELLA

Nu dat op alle locaties de activiteiten stil liggen is het extra van belang om de waterkwaliteit hoog te 

houden. Door minder gebruik van kranen, wc’s, verwarming en de zon die schijnt en verwarmt is spoelen 

van leidingen van groot belang om in een later stadium niet in de problemen te komen. Spoel alle kranen 

en wc’s en wekelijkse tappunten door, 1 x per week! 

Een aantal locaties heeft van mij apart een mail gekregen n.a.v. bemonstering. 

In deze mail staat ook beschreven welke actie er ondernomen dient te worden.

Als er vragen zijn, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Marco Goedhart

Beste beheerders,

Vorige week hebben er op 16 Maatvast locaties geen 

spoelingen/metingen plaatsgevonden. 

Dit is niet acceptabel, juist nu niet in deze periode.

Waarom de metingen moeten plaatsvinden staat beschreven in het 

Beheersplan Legionella van september 2019 dat aan iedereen is 

verstuurd/uitgereikt. Mocht je dit document niet meer hebben dan 

kun je bij mij een nieuwe aanvragen. 

Mail dan naar marco.goedhart@maatvast.nl 

Veiligheid en gezondheid staat voorop!



ONLINE CHALLENGES JONGERENCENTRA

De huidige tijd roept ook veel creativiteit op bij mensen. 

Dat zie je in allerlei initiatieven die worden opgepakt in de samenleving. 

Hierbij ook een mooi voorbeeld vanuit onze jongerencentra.

Iedere week wordt er op vrijdag via de social kanalen van de jongerencentra 

een challenge uitgezet. De challenge wordt uitgezet door een jongere in een 

filmpje. Deze challenge dient de jeugd alleen uit te voeren (dus niet samen!) 

en op hun social kanaal te zetten met de hashtag 

#maatvastinquarantaine.

De inschrijving op de challenge eindigt wekelijks op 

maandagochtend. Iedere week kiezen we dan een winnaar.

Samen zijn we sterk!

Deze tijd vraagt om creatieve oplossingen!


