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Pandemie 

Snelle toename 

besmettingen dwingt tot 

maatregelen in de zomer 

Nadat op 26 juni bijna alle 

deuren zijn geopend, is het 

aantal besmettingen in 

Nederland sneller gestegen 

dan voorzien. De meeste 

mensen raakten besmet op 

plekken waar grote 

groepen mensen feesten 

en uitgaan. Deze toename 

heeft nu nog geen 

gevolgen voor het 

beschermen van de 

kwetsbaren en de druk op 

de zorg. Maar zo’n grote 

groep besmettelijke 

mensen kan wel een risico 

zijn voor die mensen die 

niet of nog niet volledig zijn 

gevaccineerd. Onder deze 

laatste groep blijkt de 

deltavariant tot meer 

ziektegevallen te leiden 

dan gedacht. Daarnaast 

zijn ook bij mensen die al 

volledig zijn gevaccineerd 

of recentelijk een 

coronabesmetting hebben 

doorgemaakt, 

besmettingen met deze 

variant vastgesteld. Ook de 

kans op nieuwe 

virusmutaties zorgt voor 

onzekerheid. En de 

langdurige klachten na 

een coronabesmetting 

kunnen grote impact 

hebben. 

Coronavirus: overzicht 

'Ontspannen op vakantie' 

 

Als je besluit om op 

vakantie te gaan, dan wil 

je wel een zorgeloze 

vakantie. Een goede 

voorbereiding kan daarbij 

helpen. Dan verklein je de 

kans om op reis besmet te 

raken en nieuwe varianten 

mee terug naar Nederland 

te nemen. 
 

https://www.rijksoverheid

.nl/binaries/rijksoverheid/

documenten/publicaties/2

021/07/09/coronavirus-

overzicht-reizen-per-10-

juli-2021/210701-

ontspannen-vakantie.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 AVG 

We benoemen maar weer 

even hoe belangrijk 

privacy is:  

De privacywet Algemene 

Verordening 

Gegevensbescherming 

(AVG) geldt sinds 25 mei 

2018 voor de hele 

Europese Unie. 

Internationaal heet de wet 

General Data Protection 

Regulation (GDPR). Door 

de AVG heb je meer 

verplichtingen bij het 

verwerken van 

persoonsgegevens dan 

voorheen. Privacy rechten 

zijn met de AVG versterkt 

en uitgebreid. Gebruikers 

(zoals je klanten) hebben 

met de AVG meer 

mogelijkheden om voor 

zichzelf op te komen als 

het gaat om de 

verwerking van hun 

gegevens. Zij hebben 

meer zeggenschap over 

hun gegevens en wat 

bedrijven daar mee doen. 

Je klant kan bijvoorbeeld 

inzage vragen in 

opgeslagen data, of 

verleende toestemming 

intrekken. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/07/09/coronavirus-overzicht-reizen-per-10-juli-2021/210701-ontspannen-vakantie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/07/09/coronavirus-overzicht-reizen-per-10-juli-2021/210701-ontspannen-vakantie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/07/09/coronavirus-overzicht-reizen-per-10-juli-2021/210701-ontspannen-vakantie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/07/09/coronavirus-overzicht-reizen-per-10-juli-2021/210701-ontspannen-vakantie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/07/09/coronavirus-overzicht-reizen-per-10-juli-2021/210701-ontspannen-vakantie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/07/09/coronavirus-overzicht-reizen-per-10-juli-2021/210701-ontspannen-vakantie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/07/09/coronavirus-overzicht-reizen-per-10-juli-2021/210701-ontspannen-vakantie.pdf
https://ondernemersplein.kvk.nl/persoonsgegevens-beschermen/
https://ondernemersplein.kvk.nl/persoonsgegevens-beschermen/
https://ondernemersplein.kvk.nl/persoonsgegevens-beschermen/
https://ondernemersplein.kvk.nl/persoonsgegevens-beschermen/


 

 

Kwaliteitsdoelstelling

en 2021-2022 

In het managementplan 

hebben wij nieuwe 

doelstellingen voor de 

komende jaren. Hier gaan 

we mee aan de slag vanuit 

het kwaliteitssysteem Iso: 

1.Smelnezorg werkt aan het 

geven van passende 

deskundigheid die de 

individuele cliënt van 

Smelnezorg nodig acht. 

Daarbij wordt gekeken 

naar de scholing en kennis 

van de hulpverleners, dit 

alles binnen de doelgroep 

bepaling. 

2.Nieuwe methodiek 

rapportage systeem 

Smelnezorg. 

3.Bij de Ratelwacht 

ondersteunen we jong 

volwassenen op hun pad 

naar volwassenheid. We 

helpen de jong 

volwassenen onderzoeken 

welke stap aansluit op hun 

toekomst.  

3.De Ratelwacht biedt een 

woonplek, waar je leert 

zoveel mogelijk zelfstandig 

te wonen. En uiteindelijk de 

stap kan maken naar 

zelfstandig wonen met 

of/zonder begeleiding. 

4.Om er voor te zorgen dat 

hulpverleners meer  

 

tevreden zijn over het 

functioneren binnen de 

organisatie, is er besloten 

vanaf 2022 

functioneringsgesprekken in 

te voeren. 

5.Smelnezorg heeft als doel 

voor de komende jaren om 

er eventueel een locatie 

aan toe te voegen.  

 

 

 

 

. 

  

 We in september/oktober allemaal weer BHV 

geschoold worden. 

 Dat wij sinds enige tijd een extra hulpverlener 

aangenomen hebben om ons zo nu en dan uit 

de brand te helpen 

 Wij als Smelnezorg inmiddels 12 

hulpverleners in dienst hebben. 
 

 

Vakantie 

De vakantie staat voor de deur we 

gaan er weer met z’n allen voor zorgen 

dat we de hulp die we geven op een zo 

goed mogelijk manier kunnen 

voortzetten. 

 

 



 

 Aanbestedings- en inkoopdocumenten Jeugdhulp 

2022 e.v. vanaf nu via Negometrix beschikbaar 

 

Sociaal Domein Fryslân voert namens de 18 Friese gemeenten de aanbestedingen uit voor 

Jeugdhulp. Op 31 december 2021 lopen de huidige contracten af. Deze worden de komende tijd 

opnieuw aanbesteed. Wij zullen als Smelnezorg ook voor het jaar 2022 aanbesteding doen bij het 

SDF. We hebben ons best gedaan voor een nieuw contract, maar we weten ook dat het SDF het 

aantal contracten fors wil verlagen. Het blijft spannend of het ons gegund is. 

 

 


