
Aan 1e contactpersonen van cliënten die gebruik maken van logeren 

 

Onderwerp: Regeling ‘Logeren bij Prinsenstichting’ 

Purmerend, 17 juni 2020 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

 

Met de versoepelingen van de corona-maatregelen vanuit de overheid is voor de 

cliënten van Prinsenstichting stapsgewijs meer mogelijk. Dat geldt ook voor logeren 

bij Prinsenstichting. We zijn blij dat dit weer op een bepaalde manier volgens de 

regeling mogelijk wordt. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u in deze brief. 

 

Regeling met stappenplan 

In de bijlage vindt u de regeling met het stappenplan om cliënten van 

Prinsenstichting veilig gebruik te laten maken van logeren bij Prinsenstichting. Vanaf 

17 juni neemt de persoonlijk begeleider contact met u op over uw wensen voor uw 

kind/verwant. Via de regeling is uiterlijk per 1 juli voor iedere cliënt waarvoor dat 

gewenst is, een afspraak gemaakt. Belangrijk voor een goed verloop is dat alle 

stappen van de regeling gevolgd worden. Daarmee komen wij tot passende en 

veilige afspraken voor iedere cliënt.  

 

In het stappenplan wordt verwezen naar de vragenlijst ‘Gezondheid logeren bij 

Prinsenstichting’. Deze vindt u in de bijlage op pagina 6. 

 

Alert blijven 

Cliënten en verwanten hebben vast naar deze versoepelingen uitgekeken. Ook wij 

zijn er blij mee! Maar het blijft ook spannend. Wat is het effect? We zullen alert 

moeten blijven. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en wanneer nodig passen we 

onze regelingen aan. Ook als het betekent dat regelingen weer beperkt moet 

worden. Laten we hopen dat dit niet nodig is!  

 

Contact 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan gerust contact op met de 

persoonlijk begeleider van uw verwant of met de regiomanager. 

Op www.prinsenstichting.nl/coronavirus kunt u nalezen hoe wij bij Prinsenstichting 

omgaan met de coronamaatregelen. Heeft u vragen voor de Cliëntenraad? U kunt 

hen mailen: clientenraad@prinsenstichting.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

Directeur 

 

Bijlage: Regeling Logeren bij Prinsenstichting 


