
 
Aan 1e contactpersonen cliënten Prinsenstichting die thuis wonen of begeleid 

zelfstandig wonen 

 

Onderwerp: Dagbesteding hervatten 

 

Purmerend, 10 juni 2020  

 

Beste cliëntvertegenwoordiger,   

 

Eind mei heeft de regering het hervatten van een vorm van dagbesteding in de 

gehandicaptenzorg aangekondigd. In deze brief leest u meer over hoe we dit de ook 

voor uw kind/verwant willen gaan organiseren.  

 

Uitgangspunt: vermenging mijden 

Het algemene uitgangspunt is om zoveel mogelijk te werken met vaste cliëntgroepen 

en met vaste medewerkers. Daarom hebben we afgelopen maanden tijdens de 

lockdown, de cliënten die bij ons wonen, dagbesteding geboden in de woning. Daar 

gaan we voorlopig mee door, want vermenging tussen cliënten die bij 

Prinsenstichting wonen en cliënten die thuis of begeleid zelfstandig wonen, willen we 

zoveel mogelijk vermijden. 

 

Inventarisatie wensen 

In de driehoek (verwant/cliënt/begeleider) inventariseren we de wensen en de 

mogelijkheden en kijken we naar de vorm en frequentie.  

 

Het kan nodig zijn dat het dagbestedingsaanbod anders wordt dan uw kind/verwant 

gewend is. Of dat we vanwege de 1,5 meter regels voor minder uren en/of dagdelen 

dagbesteding kunnen aanbieden. Ook de regels rond het vervoer zijn van invloed, 

denk bijvoorbeeld aan het effect op haal- en brengtijden. Goede afstemming met 

elkaar is belangrijk. Voor cliënten die in een risicogroep vallen voor Covid-19 worden 

-eventueel met de arts- de medische risico’s besproken. 

 

De persoonlijk begeleider van uw kind/verwant neemt één dezer dagen contact met 

u op om de wensen met elkaar door te spreken. Met alle inventarisaties maken we 

als organisatie een compleet plan met groepsindelingen. Op die manier kunnen we 

eventuele organisatorische knelpunten oplossen. Uiterlijk 24 juni neemt de 

persoonlijk begeleider opnieuw contact op om definitieve afspraken te maken over 

de hervatting van de dagbesteding. Doel is dat cliënten die thuis wonen of begeleid 

zelfstandig wonen, uiterlijk 1 juli 2020 weer een vorm van dagbesteding hebben. 

 



Vervoer 

Het vervoer is voor uw kind/verwant geregeld via vervoersbedrijf Connexxion, 

waarmee Prinsenstichting samenwerkt. Connexxion werkt volgens de Corona-

vervoersregeling. Meer informatie over deze regeling leest u op p. 5 in de bijlage 

‘Regeling dagbesteding’.  

Mocht u bezwaar hebben tegen vervoer door Connexxion, dan kunt er ook voor 

kiezen om zelf uw kind/verwant naar dagbesteding te brengen. 

 

Richtlijnen met betrekking tot gezondheid 

Uiteraard geldt dat de algemene richtlijnen vanuit RIVM ook bij dagbesteding worden 

aangehouden, zoals de hygiënemaatregelen en de minimale 1,5 meter afstand. 

Verder verwachten we van u dat u dagelijks voorafgaand aan het vertrek naar de 

dagbesteding een individuele gezondheidscheck uitvoert bij uw verwant. Dit kan 

eenvoudig door het nalopen van de vragenlijst op pagina 6 in de bijlage. Is er sprake 

van mogelijk corona-gerelateerde ziekteverschijnselen bij uw verwant of een van de 

huisgenoten? Dan kan uw verwant niet naar de dagbesteding. Indien in de loop van 

de dag ziekteverschijnselen bij de cliënt optreden, vragen wij u om de cliënt op te 

halen. 

 

Contact  

Wist u dat u op www.prinsenstichting.nl/coronavirus kunt nalezen hoe wij bij 

Prinsenstichting omgaan met de coronamaatregelen?  

 

Heeft u vragen voor de Cliëntenraad over dit onderwerp? Dan kunt u deze mailen 

naar: clientenraad@prinsenstichting.nl.   

 

Heeft u vragen?  

Neem dan gerust contact op met de persoonlijk begeleider van uw verwant of met 

de regiomanager.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

Directeur 
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