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Update corona 

Samen is het ons gelukt om de stijging van 

het aantal coronabesmettingen te 

doorbreken. Maatregelen blijven voorlopig 

nodig om elkaar te beschermen. We 

blijven het aantal contactmomenten en 

reisbewegingen beperken. We blijven de 

basisregels toepassen. En proberen elkaar 

door deze lastige periode heen te helpen. 

 

Deze landelijke maatregelen van de 

rijksoverheid hebben geen verdere invloed 

op de aangepaste 

dienstverlening of manier 

van werken van Woonzorg 

Nederland.  
 

De volgende zaken gelden voor ons 

allemaal: 

 Per 1 december is het dragen van een 

mondkapje in publieksruimtes verplicht 

 Houd altijd 1,5 meter afstand 

 Was vaak uw handen  

 Heeft u klachten? Laat u testen en blijf 

thuis  

 U mag buiten met max. 4 en binnen 

niet met meer dan 3 mensen zijn. Dat 

geldt ook in onze gebouwen. 

 Draag een mondkapje waar dat 

gevraagd wordt. 

 Vermijd (te) drukke plekken 

 Alleen samen krijgen we corona onder 

controle! 
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In deze nieuwsbrief vertel ik u 

meer over onder andere  

 aangepaste dienstverlening 

door corona 

 luisterend oor 

 digitale informatieschermen 



 

 

Aangepaste dienstverlening 

Voor onze dienstverlening blijven de 

aangepaste maatregelen van de 

rijksoverheid gelden. Dit betekent: 

 

1. Contact bewonersconsulent 

Ik ben alleen bij noodzaak aanwezig in  

de Componist. Dit neemt niet weg, dat ik 

wel bereikbaar ben. U kunt mij natuurlijk 

altijd bellen of mailen.  

 

Bellen kan op werkdagen van  

08.30-13.00 uur: 088 – 921 01 43.  

 

Of stuur een mail naar  

de.componist@woonzorg.nl  

Ik beantwoord uw vragen graag! 

 

2. Gebruik ontmoetingsruimtes 

Het is helaas noodzakelijk om het 

ontmoeten nog steeds tot een minimum  

te beperken. We raden daarom af om de 

algemene ruimtes en recreatiezalen te 

gebruiken.  

 

3. Onderhoud 

Onderhoud en reparatieverzoeken gaan 

door waar mogelijk én op gepaste 

afstand. Er zijn goede afspraken gemaakt 

met onze huisaannemers om uw en onze 

veiligheid te borgen: 

  

 De bedrijven volgen de richtlijnen van 

het RIVM en de overheid.  

 Tijdens het uitvoeren van de 

werkzaamheden draagt de werknemer 

een mondkapje.  

 De werknemer volgt de 

registratierichtlijn en noteert uw naam, 

contactgegevens en moment van 

werkzaamheden. 

 

 

 

 

 

 

4. Schoonmaak 

De schoonmaak blijft uitgevoerd worden in 

uw wooncomplex. Ook deze medewerkers 

dragen een mondkapje bij het doen van 

hun werk.  

 

Sociaal contact 

Thuis moeten blijven en nagenoeg geen 

bezoek van familie of vrienden kunnen 

ontvangen door de coronacrisis; het 

eenzaamheidsvirus ligt dan op de loer. 

Gelukkig zijn er mooie initiatieven waar u 

terecht kunt voor zomaar een praatje of 

een luisterend oor. Hieronder vindt u een 

greep uit het aanbod, op onze website 

vindt u nog veel meer. 

www.woonzorg.nl/corona.  

 

Koetjes & kalfjes 

Studenten betekenen graag iets voor u. 

Aangezien veel verplichtingen voor 

studenten op dit moment zijn afgelast, 

hebben zij meer dan genoeg tijd voor een 

belletje. U kunt één keer per 2 à 3 dagen 

een belletje verwachten van de student die 

wij aan u koppelen. En wie weet kunt u 

hen ook nog eens een hoop leren.  

https://www.koetjes-kalfjes.info/  

 

Rode Kruis Hulplijn  

Heeft u een luisterend oor, advies of extra 

hulp nodig omdat u in quarantaine of 

thuisisolatie zit? Dan kunt u contact 

opnemen met de Rode Kruis Hulplijn. Dit 

nummer is van maandag t/m zondag 

bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur. 

Tel. 070-44 55 888 

 

ANBO - Hart onder de riem 

Heeft u vragen of wilt u gewoon een 

praatje maken? Bel gratis de ANBO. Op 

de website vindt u ook nog leuke 

videoboodschappen van bekende 

http://www.woonzorg.nl/corona


 

Nederlanders, die u digitaal een 'hart 

onder de riem' steken.  

Tel. 0348-46 66 66 
 

Nieuw: Digitale informatieschermen 

Binnenkort hangt in circa 300 

wooncomplexen op een centrale plek in 

het gebouw een digitaal informatiescherm. 

Vanaf 23 november worden de schermen 

stap voor stap over het hele land 

verspreid. Vooral complexen met een 

ontmoetingsruimte krijgen zo’n scherm. 

Deze complexen zijn gekozen omdat er 

een centraal trefpunt is voor bewoners in 

het complex. De digitale informatie is dan 

makkelijk toegankelijk.  

 

Via deze digitale informatieschermen 

kunnen wij u straks nog sneller informeren. 

Denk aan complexinformatie, maar ook 

aan nieuwsfeitjes en weetjes. Superhandig 

en efficiënt. Ook niet onbelangrijk, de 

stroomkosten neemt Woonzorg Nederland 

het eerste jaar voor haar rekening.  

 

De verwachting is nu dat ongeveer de helft 

van de digitale informatieschermen nog 

voor de feestdagen live gaan. Meer 

informatie hierover volgt nog.  

 

Waarom wel of geen brief gehad? 

Een aantal bewoners in uw wooncomplex 

heeft eind oktober een brief ontvangen 

waarin zij op de hoogte werden gesteld dat 

mogelijk persoonsgegevens van hen zijn 

gelekt. Wij kunnen ons de impact van zo’n 

bericht voorstellen en begrijpen dat dit 

wellicht ook onderwerp van gesprek is met 

bewoners die geen brief hebben 

ontvangen.  

 

 

 

 

Om verdere onrust te voorkomen, geven 

wij u onderstaand een update: 

 Als gevolg van phishingmails 

waarop bij Woonzorg Nederland is 

geklikt, zijn van sommige 

huurders mogelijk 

persoonsgegevens gelekt. 

 Woonzorg Nederland heeft direct 

alle benodigde maatregelen 

genomen om een mogelijk 

datalek in de toekomst te 

voorkomen. 

 Heeft u geen brief van Woonzorg 

Nederland ontvangen?  

Dan is er bij u geen sprake van 

mogelijke inbreuk op de 

persoonsgegevens. 

 Huurders waarvan mogelijk 

specifieke persoonsgegevens zijn 

gelekt, hebben een brief 

ontvangen waarin exact staat 

welke persoonsgegevens dit zijn. 
 

 

Vragen?  

Heeft u vragen over de inhoud van deze 

nieuwsbrief? Stel ze gerust. Op onze 

website www.woonzorg.nl/corona vindt u 

ook informatie over dit onderwerp.  

 

Hartelijke groet, 

 

Arnold Pronk 

Bewonersconsulent 
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