
Beschrijving impact Impact fasen
Geen in- en 
uitstroom 
clienten

Geen 
begeleiding 

clienten

Geen 
behandeling 

clienten

Veiligheid van 
clienten komt 
in het geding

De dienstverlening kan niet meer worden geleverd 
waarbij de veiligheid van de client in het geding komt.

Voorbeelden:
begeleiding:  tijdelijk geen begeleiding
behandeling: tijdelijk geen behandeling 
verblijf: te weinig groepsleiding om 24-uurs zorg te 
kunnen garanderen, groep zelf in quarantaine pleegorg: 
alternatieve plek voor het kind moet worden gezocht 

Fase 4
Escalatie 

Er moet dusdaning van de dienstverlening worden 
afgeweken waarbij de veiligheid van de client niet in het 
geding is. Het sociaal netwerk kan een rol spelen in de 
zorg.

Voorbeelden:
begeleiding:  tijdelijk geen begeleiding
behandeling: tijdelijk geen behandeling, 
verblijf: andere begeleiders (tijdelijke opvang door eigen 
netwerk), andere dagroutine
pleegorg: thuisquarantaine

Fase 3
Beheersing 

De dienstverlening wordt in andere mate en afwijkend 
geleverd. Het sociaal netwerk kan een rol spelen in de 
zorg.

Voorbeelden:
begeleiding:  andere begeleiders, "zorg"tijden of  
"zorg"locatie 
behandeling: andere behandelaar, "behandel"tijden of 
"behandel"locatie
verblijf: andere begeleiders, andere dagroutine
pleegorg: contacten beperken 

Fase 2
Afwijkende 

dienstverlening

Normale dienstverlening, geen bijzonderen en 
maatregelen van toepassing.

Fase 1
Reguliere 

dienstverlening

Onderzoeksvraag
Impactanalyse

Aanbieder geeft actief de fase door aan de regio/gemeente. 
Gemeente inventariseert in hoeverre er sprake kan zijn van een 
Fase 4 situatie. Betreffende aanbieder kan in nood worden 
gevraagd om personeel te leveren voor de dienstverlening van 
organisaties die zich in Fase 3 of 4 bevinden.

Potentieel kunnen deze aanbieders inzet leveren voor aanbieders in 
fase 3 en fase 4.

Kennisnemen Matrix Zorgcontinuiteit. Betreffende aanbieder kan in 
nood worden gevraagd om personeel te leveren voor de 
dienstverlening van organisaties die zich in Fase 3 of 4 bevinden.

Potentieel kunnen deze aanbieders inzet leveren voor aanbieders in 
fase 3 en fase 4.

Welke zorg moet door 
continuiteitsproblemen vanwege 

Corona worden geborgd?

Maatregel Intern 

Aanbieder treedt in contact met de regio/gemeente waarbij er 
actief wordt gekeken naar oplossingen. Dit kan o.a. betreffen het 
inzetten van personeel van andere organisaties.

Dit is onze actieve caseload. Deze caseload kan escaleren met het 
verzoek om personeel te leveren.

Aanbieder geeft actief de fase door aan de regio/gemeente. 
Gemeente inventariseert in hoeverre er sprake kan zijn van een 
Fase 4 situatie. 

Dit is onze passieve caseload en mogelijk actief


