
Beste verwanten en vrijwilligers, 

Gisteravond was de persconferentie waarin premier Rutte en minister De Jonge de 

versoepelingen van Corona-maatregelen aankondigden. Minister De Jonge sprak ook expliciet 

over aanstaande versoepelingen in de gehandicaptenzorg. Het is een ontwikkeling waar we 

lang naar uit hebben gekeken: meer ruimte in de bezoekregeling, dagbesteding voor externe 

cliënten en logeren. Daar zijn onze medewerkers, cliënten en ook zeker jullie als verwanten 

en vrijwilligers aan toe. Zo werken we stap voor stap aan meer nabijheid… Het brengt 

vanzelfsprekend wel nieuwe vraagstukken met zich mee. Hier buigen we ons over met elkaar, 

zodat we dit veilig kunnen vormgeven. Want zoals Rutte ook zei “We moeten vertrouwen 

hebben, maar waakzaam blijven.”  

 

Bezoekregeling: stap voor stap naar meer nabijheid 

Deze en komende week buigen we ons over toepassing van de handreiking voor 

Prinsenstichting en informeren we onze begeleiders hoe we dit op verantwoorde wijze kunnen 

vormgeven. Vervolgens vindt in de driehoek overleg plaats om zo samen uiterlijk 15 juni een 

bezoekregeling per cliënt vast te stellen.  

 

Een volgende stap (vanaf juli) is het maken van afspraken, voor iedere cliënt die dat wil, over 

logeren buiten de instelling. 

 

Dagbesteding  

Cliënten die bij Prinsenstichting wonen hebben vrijwel allemaal een vorm van dagbesteding. 

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is bezig met de handreiking voor 

organisaties om dagbesteding per 1 juni weer beschikbaar te stellen, ook  voor cliënten die 

buiten de instelling wonen. Met de nieuwe handreiking in de hand gaan we aan de slag om 

eraan te werken dat er ook voor deze cliënten per 1 juni weer in enige vorm dagbesteding 

mogelijk is. Eén van de afhankelijkheden hierbij is het vervoer met taxibusjes. Zo zijn er meer 

praktische vraagstukken die beantwoord moeten worden komende weken.  

 

Verwachtingen 

Voor alles geldt, het kan niet van vandaag op morgen. We doen het in kleine stapjes en we 

blijven waakzaam. Het blijft belangrijk om te realiseren dat we extra voorzichtig blijven bij 

cliënten die in een risicogroep vallen. 

 

Wij houden u komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Houd hiervoor deze website en uw e-mail in de gaten. 

 

  


