
 

Onderwerp: Verlenging maatregelen coronavirus 

Purmerend, 24 april 2020 

 

 

Beste vrijwilliger, 

Dinsdagavond 21 april heeft de overheid aangekondigd een groot deel van de landelijke 

corona-maatregelen te verlengen tot 20 mei 2020. Ook zijn er wijzigingen. Zo openen 

scholen in het (speciaal) basisonderwijs plus de dag- en gastouderopvang vanaf 11 mei 

(gedeeltelijk) hun deuren. In deze brief leest u wat de maatregelen voor u als vrijwilliger 

betekenen.  

  

Bezoekregeling 

De verlenging van de landelijke corona-maatregelen betekent dat bezoek bij en vanuit 

Prinsenstichting helaas nog niet is toegestaan. We hadden u graag iets anders verteld, maar 

dit is op dit moment nog de beste manier om besmettingen te voorkomen. Dat doel houden 

we voor ogen. ‘Voorzichtigheid is beter dan spijt’, zoals ook premier Rutte liet weten.  

Juist door afstand te bewaren draagt iedereen een steentje bij om voor elkaar te zorgen en 

gezond te blijven. Dat is een groot compliment waard! 

Maatwerk bezoekregeling  

Ondertussen wordt er landelijk bekeken of er aanpassingen in de bezoekregeling mogelijk 

zijn. Komende week verwachten we vanuit de branchevereniging en het RIVM advies te 

ontvangen. Uiteraard is het altijd maatwerk waarbij gericht wordt gekeken naar de 

mogelijkheden en gezondheidsrisico's voor de cliënt en de omgeving. Wat voor de éne cliënt 

veilig is, geldt niet voor de ander.  

 

We benutten zoveel mogelijk creatieve oplossingen om contact (op afstand) mogelijk te 

maken. Denk aan beeldbellen, uitwisselen van foto’s of filmpjes of door de telefoon een 

verhaaltje voorlezen. Hierbij realiseer ik me volledig dat dit niet voor iedereen een oplossing 

is.  

 

Zodra we vanuit de branchevereniging meer weten over een mogelijke aanpassing in de 

bezoekersregeling, zal hiervan de betekenis voor iedere cliënt duidelijk worden. Verwacht 

echter geen grote wijzigingen voor de inzet van u als vrijwilliger. Zodra er mogelijkheden 

zijn, laat de persoonlijk begeleider van de cliënt dit aan u weten.  

 

Hou vol! 

Met elkaar beschikken we over veel denkkracht en creativiteit om veilige oplossingen te 

bedenken om de gevolgen van de maatregelen te verlichten voor onze cliënten, voor 

medewerkers en voor u. Zo houden we het samen vol! 

  



Contact 

Ik dank u hartelijk voor uw begrip en hoop dat iedereen zo goed mogelijk door deze 

bijzondere tijd heen komt. Op onze website www.prinsenstichting.nl/coronavirus delen wij 

regelmatig informatie over hoe wij omgaan met het coronavirus.  

 

Als u daar uw antwoord niet kunt vinden, kunt u uiteraard contact opnemen met de 

contactpersoon op de locatie waar u als vrijwilliger actief bent. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

directeur 

http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

