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Corona-richtlijnen Burenhulp 
4 november 2020 
Voor burenhulpvrijwilligers en burenhulpcoördinatoren 
 
AANLEIDING 
Door de Covid-19 pandemie (coronavirus) gelden er in Nederland maatregelen die 
erop gericht zijn om het virus in te dammen. Die regels gelden voor iedereen en 
hebben invloed op ons dagelijks leven. Ook voor het uitvoeren van Burenhulp 
heeft het gevolgen. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe om te gaan met 
Burenhulp in relatie tot het coronavirus, zijn deze richtlijnen opgesteld. De 
richtlijnen zijn in navolging van de maatregelen van de Rijksoverheid. De 
overheidsmaatregelen veranderen regelmatig. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor 
burenhulpvrijwilligers en -coördinatoren en gelden voor de situatie per 2 
november 2020. Indien er aanleiding is om deze richtlijnen te wijzigen, volgt er 
een nieuw bericht. 
 
Met de geldende overheidsmaatregelen en aanvullende richtlijnen voor Burenhulp, 
denken wij dat het mogelijk is om veilig hulp te blijven verlenen. Hulp en aandacht 
zijn erg belangrijk. Tijdens de eerste coronagolf hebben we mooie voorbeelden 
gehoord van (creatieve) manieren om voor elkaar klaar te staan. Voor iemand die 
afhankelijk is van hulp, is deze aandacht onbetaalbaar. 
 
Alle hulp via Burenhulp is vrijwillig. Indien u redenen heeft om geen hulp te bieden, 
dan mag u te allen tijde weigeren wanneer er een beroep op u wordt gedaan. We 
waarderen uw inzet als vrijwilliger en willen u niet in een positie brengen die 
onveilig voelt. Indien u twijfels heeft en deze wilt bespreken, kan dit met de 
welzijnswerker van uw kern. U vindt deze op www.welzijnveere.nl/wij-werken-
aan-welzijn of bel naar Welzijn Veere en vraag naar uw contactpersoon. 
 
RICHTLIJNEN 
De volgende richtlijnen gelden voor Burenhulp: 

• Alle landelijke maatregelen gelden voor vrijwilligers en aanvragers.  
• Bij alle aanvragen wordt zorgvuldig afgewogen of het noodzakelijk is, of 

uitgesteld kan worden. 
• Bij alle aanvragen wordt zorgvuldig bekeken op welke manier het zo veel 

mogelijk gemeden kan worden dat vrijwilliger en aanvrager fysiek nabij 
komen. Minimaal 1,5m dient gewaarborgd te worden. 

• Indien de aanvrager of vrijwilliger corona-gerelateerde klachten heeft (denk 
aan: hoesten, verkoudheid, koorts enz.) dan gaat de aanvraag niet door. 
Waar mogelijk wordt gezocht naar alternatieve oplossingen. 
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• Gezelschapsbezoekjes aan huis gaan niet door. Wel wordt gekeken naar 
alternatieven, zoals regelmatig telefonisch contact, brieven/kaarten 
uitwisselingen of een praatje aan de deur (op minimaal 1,5m afstand). 

• Voor boodschappen/medicijnen brengen en vervoer gelden aanvullende 
maatregelen. Deze vindt u op de volgende pagina’s. 

 
MONDKAPJES 
Momenteel geldt er een dringend advies voor het dragen van mondkapjes en 
sommige winkels verplichten dit. Ook bij het vervoeren van mensen buiten uw 
eigen huishouden is het nodig om een mondkapje te dragen. Indien u zelf geen 
mondkapje tot uw beschikking heeft, maar deze wel nodig heeft bij het bieden van 
hulp, laat het ons weten. Wij stellen dan niet-medische mondkapjes beschikbaar. 
 
Bij vragen en twijfels kunt u terecht bij de welzijnswerker van uw kern. Indien u de 
welzijnswerker nog niet kent, vindt u deze op onze website. 
Voor algemene vragen over burenhulp of dit bericht, kunt u terecht bij Esther 
Braat (e.braat@welzijnveere.nl). 
 
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks bellen met ons via 0118 583687, bereikbaar op 
kantoordagen. Wij brengen u dan in contact met de juiste persoon. 
 

We wensen u veel gezondheid!  
 
Team Welzijn Veere 
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RICHTLIJNEN VOOR BOODSCHAPPEN EN MEDICIJNEN BRENGEN 
• De burenhulpcoördinator vraagt de aanvrager om vooraf een 

boodschappenlijstje op te stellen. Dit wordt telefonisch doorgegeven of op 
een afgesproken tijdstip buiten bij de deur gelegd zodat de vrijwilliger deze 
kan ophalen. Eventueel kan er ook een boodschappentas worden 
klaargelegd. 

• Bij ophalen van medicatie wordt de aanvrager verzocht eerst zelf de 
huisarts/apotheek ervan te verwittigen dat iemand anders de medicatie 
komt ophalen. 

• Indien de aanvrager zelf in staat is om de boodschappen binnen te zetten 
en op te ruimen, heeft dit de voorkeur. De vrijwilliger kan ze dan voor de 
deur zetten, aanbellen en minimaal 1,5m afstand nemen. Zo kan de 
aanvrager ze zelf veilig binnen zetten. 

• Als de aanvrager niet in staat is om de boodschappen aan te nemen, 
bespreek dan hoe dit geregeld kan worden. Laat bijvoorbeeld de aanvrager 
de deur openen en plaatsnemen in de huiskamer, zodat de vrijwilliger 
voldoende ruimte heeft om de boodschappen in de keuken op te bergen. 

 
Betaling 

• De burenhulpcoördinator bespreekt vooraf met de aanvrager hoe er betaald 
zal worden. 

• Bespreek of het mogelijk is dat de winkel/apotheek een rekening stuurt 
naar de aanvrager, zodat de vrijwilliger hier niet tussen zit. 

• Indien dit niet mogelijk is, kunnen er ook afspraken gemaakt worden over 
klaarleggen van voldoende geld in een envelop. De vrijwilliger kan deze dan 
met een bon en eventueel wisselgeld teruggeven bij het brengen van de 
booschap(pen). 
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RICHTLIJNEN VOOR VERVOER 
Voorafgaand 

• Alle afspraken omtrent het vervoer verlopen via de Burenhulpcoördinator 
of Welzijn Veere. Zo houden we zicht op wie er contact hebben gehad en 
wanneer. Mocht er later toch sprake zijn van een besmetting, dan kunnen 
wij snel handelen. 

• Vervoer via Burenhulp vindt alleen plaats als er voor de aanvrager geen 
alternatieven zijn. Met de aanvrager worden de mogelijkheden van vervoer 
door eigen netwerk, taxi en openbaar vervoer uitgebreid besproken. 

• Alleen noodzakelijke ritjes worden uitgevoerd, zoals medische afspraken. 
• Indien er wordt vermoed dat iemand het coronavirus heeft, of er is sprake 

van klachten die hierop kunnen wijzen (hoesten, verkoudheid, koorts enz.) 
gaat het vervoer niet door. Dit geldt voor vrijwilliger en aanvrager. 

• De burenhulpcoördinator/welzijnswerker vraagt bij het aannemen van de 
vraag of er sprake is van (vermoeden van) het coronavirus of klachten. Ook 
wordt besproken dat de aanvrager zelfstandig in en uit moet stappen, 
achterin plaatsneemt, zelf voor een mondkapje zorgt en de handen wast. 

• De vrijwilliger vraagt op de dag van de afspraak, voordat de aanvrager 
plaatsneemt in de auto, of deze corona-gerelateerde klachten heeft. 

• De aanvrager mag niemand meenemen. Maximaal 2 personen in 1 auto. 
 
Tijdens de rit 

• Vrijwilliger en aanvrager dragen een mondkapje vanaf het moment dat de 
aanvrager wordt opgehaald. 

• Vrijwilliger en aanvrager zorgen dat zij de handen gewassen en/of 
gedesinfecteerd hebben. 

• De vrijwilliger zet de ramen open of op een kier voor ventilatie. 
• De aanvrager neemt zelfstandig achterin de auto plaats. Het liefst schuin 

achter de bestuurder om de afstand zo groot mogelijk te houden. Er wordt 
dus niet geassisteerd, de vrijwilliger heeft geen lichamelijk contact met de 
aanvrager.  

• De aanvrager reis alleen. Als het noodzakelijk is om iemand mee te nemen 
voor begeleiding, moet een alternatief gezocht worden, anders loopt men 
risico op een boete. Maximaal 2 personen in 1 auto. 

• Aangekomen op de bestemming, gaat de vrijwilliger niet mee naar binnen 
op de locatie. In ziekenhuizen wordt men verzocht alleen te komen.* 

• De vrijwilliger en aanvrager maken zelf afspraken over waar en wanneer de 
aanvrager weer opgehaald kan worden. 

 
* Indien de hulpvrager assistentie nodig heeft om in het ziekenhuis op de juiste afdeling te 
geraken, kan hierover vooraf naar het ziekenhuis gebeld worden. Zij hebben gastvrouwen 
en -heren die hierbij assisteren. 
 
Achteraf 

• Vervoerskosten (€ 0,25 per kilometer) en (onvermijdelijke) parkeerkosten 
dient de aanvrager te vergoeden aan de vrijwilliger. Denk eraan om 
hierover vooraf afspraken te maken. Verreken deze kosten zo mogelijk 
contactloos. 

• Mocht binnen 2 weken na de afspraak blijken dat u besmet bent met het 
coronavirus, meldt het dan bij ons. Wij kunnen dan de aanvrager met wie u 
de auto heeft gedeeld inlichten. 


