
 

Aan alle 1e contactpersonen cliënten Prinsenstichting 

 

Onderwerp: stap voor stap versoepelen Corona-maatregelen  

Purmerend, 22 mei 2020 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

 

Aanvullend op de informatie die u van de persoonlijk begeleider van uw verwant 

ontvangt, wil ik u ook graag informeren over hoe Prinsenstichting omgaat met de 

landelijke versoepelingen van de Corona-maatregelen. U ontvangt deze brief nu per 

post omdat ik begrepen heb dat daar behoefte aan is, naast de informatie die u van 

de persoonlijk begeleider krijgt en wat u op onze website kunt vinden.  

 

Persconferentie 20 mei 

In de laatste persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge van 20 mei jl. is ook 

gesproken over versoepelingen in de gehandicaptenzorg. Dit is een ontwikkeling 

waar we lang naar uit hebben gekeken: meer ruimte in de bezoekregeling, 

dagbesteding voor thuiswonende cliënten en logeren. Daar zijn onze medewerkers, 

cliënten en u als verwant vast echt aan toe. Op deze manier kunnen we stap voor 

stap werken aan meer nabijheid… Het brengt ook nieuwe vragen met zich mee. Hier 

denken we goed met elkaar en met de Cliëntenraad over na, zodat de stappen veilig 

zijn voor uw verwant. Want zoals Rutte ook zei “We moeten vertrouwen hebben, 

maar waakzaam blijven.”  

 

Bezoekregeling: stap voor stap naar meer nabijheid 

Wat is de planning voor de verruiming in de bezoekregeling? 

- De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft voor organisaties in 

de gehandicaptenzorg een handreiking gepubliceerd hoe we meer ruimte 

kunnen bieden voor bezoek. In kleine stapjes en alleen daar waar het kan. 

- De komende week denken we goed na over toepassing van de handreiking 

voor Prinsenstichting en informeren we onze begeleiders hoe we dit op 

verantwoorde wijze kunnen vormgeven. Vervolgens wordt in de driehoek 

(verwant/cliënt/begeleider) overlegd om 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 en veilig kan, over logeren buiten Prinsenstichting. 

 

 

  



Dagbesteding  

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

organisaties om dagbesteding per 1 juni weer beschikbaar te stellen. Op dit moment 

is er nog geen duidelijkheid over hoe het vervoer met de taxibusjes geregeld kan 

worden. Dit is één van de randvoorwaarden om te kunnen starten per 1 juni.  

 

Cliënten die bij Prinsenstichting wonen hebben vrijwel allemaal nog steeds een vorm 

van dagbesteding. We gaan ons met de nieuwe handreiking in de hand daarom 

vooral richten op cliënten die niet bij ons wonen, maar totdat corona kwam wel 

dagbesteding bij ons hadden. Zij hebben op dit moment meestal geen enkele vorm 

van dagbesteding. Doel is dat zij ook per 1 juni of zo snel mogelijk daarna weer een 

vorm van dagbesteding hebben.   

 

Verwachtingen 

Een ‘nee’ is beter uit te leggen en uit te voeren dan een ‘tenzij’ of ‘onder 

voorwaarden’ of ‘misschien na 1 juni’. Voor alles geldt, het kan niet van vandaag op 

morgen. We doen het in kleine stapjes en we blijven waakzaam. Het blijft van groot 

belang om de kans op besmetting met het coronavirus voor uw verwant zo klein 

mogelijk te houden. Het blijft bovendien belangrijk om zich te realiseren dat we 

rondom cliënten die vallen in een risicogroep extra voorzichtig blijven. Alleen zo 

kunnen we ervoor zorgen dat cliënten zo goed mogelijk beschermd blijven. Dat doen 

we samen. Samen met begeleiders. Samen met cliënten. En samen met u.  

 

Contact 

Namens alle medewerkers van Prinsenstichting dank ik u voor de waardering die u 

uit over de zorg aan uw verwanten. Ik dank u hartelijk voor uw geduld en begrip. Ik 

hoop dat de verruiming van de maatregelen voor Prinsenstichting voor steeds meer 

cliënten meer ruimte gaat geven.  

 

Informatie over hoe wij de coronamaatregelen vertalen voor Prinsenstichting kunt u 

ook vinden op onze website www.prinsenstichting.nl/coronavirus . Hier delen wij ook 

regelmatig informatie over dit onderwerp.  

 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de persoonlijk begeleider van uw 

verwant of met de regiomanager. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

Directeur 

http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

