
 

Aan 1e contactpersonen dagbestedingscliënten Prinsenstichting, wonend bij andere 

zorgorganisatie 

 

Onderwerp: Verwachting hervatten dagbesteding  

  

Purmerend, 11 juni 2020 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

 

De regering kondigde eind mei aan dat een vorm van dagbesteding in de 

gehandicaptenzorg voorzichtig kan worden hervat. Hier zijn we blij mee! In deze 

brief leest u meer over het hervatten van dagbesteding bij Prinsenstichting en wat de 

verwachting is voor het hervatten van dagbesteding voor uw kind/verwant.    

 

Dagbesteding 2.0 

Cliënten die bij Prinsenstichting wonen hebben vanaf vrijwel allemaal een vorm van 

dagbesteding behouden afgelopen periode. In veel gevallen op de woning om op 

deze manier zo min mogelijk vermenging te creëren tussen cliënten en medewerkers 

van verschillende locaties. Hier gaan we voorlopig mee door, want vermenging 

tussen cliënten die bij Prinsenstichting wonen en cliënten die thuis of begeleid 

zelfstandig wonen, willen we nog zoveel mogelijk vermijden. 

 

Dagbesteding voor thuiswonenden 

Het uitbreiden van dagbesteding doen we stap voor stap. Hier komen 

organisatorische en praktische vraagstukken bij kijken. We zijn momenteel bezig om 

de dagbestedingswensen en de mogelijkheden te inventariseren voor cliënten die 

thuiswonend zijn. Zij hebben op dit moment vrijwel allemaal geen enkele vorm van 

dagbesteding. Het hervatten van dagbesteding voor deze groep noemen we fase 1. 

Naar verwachting kunnen zij per 1 juli weer een vorm van dagbesteding bij 

Prinsenstichting volgen. 

 

Voorzichtigheid 

Het blijft van groot belang om de kans op besmetting met het coronavirus voor uw 

kind/verwant zo klein mogelijk te houden. Daarom willen we onder andere zoveel 

mogelijk voorkomen dat we cliënten uit verschillende woonsituaties met elkaar 

vermengen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat (kwetsbare) cliënten zo 

goed mogelijk beschermd blijven. Dat doen we samen. Samen met begeleiders. 

Samen met cliënten. En samen met u.  

 

 



Verwachtingen  

Het inrichten van dagbesteding voor cliënten die normaal gesproken dagbesteding 

volgen bij Prinsenstichting en bij een andere zorgorganisatie wonen, is de volgende 

stap. En dus voor u relevant. Een datum hiervoor kan ik nog niet noemen. 

 

Ik kan u wel alvast vertellen dat achter de schermen hard wordt nagedacht hoe we 

dit kunnen hervatten. Het kan nodig zijn dat het dagbestedingsaanbod of de 

frequentie anders wordt dan u gewend bent. Onze activiteitenbegeleiders verheugen 

zich er in ieder geval ontzettend op om uw kind/verwant weer te zien.  

 

Heeft u vragen?  

Heeft u een persoonlijk vraagstuk rondom de dagbesteding van uw kind/verwant? 

Bespreek dit dan met de persoonlijk activiteitenbegeleider. Informatie over de 

vernieuwingen van coronamaatregelen bij Prinsenstichting kunt u ook vinden op: 

www.prinsenstichting.nl/coronavirus.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

Directeur 

 

 

http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

