
 
Aan 1e contactpersonen van cliënten woonachtig bij Prinsenstichting  

 

Onderwerp: Hervatting dagbesteding voor cliënten zonder passende dagbesteding of 

met externe dagbesteding 

 

Purmerend, 24 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 ook 

voor uw kind/verwant willen gaan organiseren.  

 

Uitgangspunt: passende oplossing voor iedereen 

Het algemene uitgangspunt is om de mogelijkheden te verruimen voor cliënten die 

voorheen buiten Prinsenstichting dagbesteding en werk hadden, en voor cliënten 

voor wie de huidige dagbesteding niet passend is. Wij kijken per cliënt wat passend 

is en zoeken binnen de mogelijkheden naar een alternatieve vorm, zo nodig met 

beperking in het aantal uren of dagdelen. 

 
 

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. 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 bespreken we samen met u – 

en eventueel met een arts – de medische risico’s. 
 

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

u op om de wensen met elkaar door te spreken. Doel is dat cliënten uiterlijk 1 juli 

2020 een afspraak hebben voor de start van hun dagbesteding. 

 

Vervoer 

Het vervoer voor uw kind/verwant is bij voorkeur geregeld via vervoersbedrijf 

Connexxion, waarmee Prinsenstichting samenwerkt. Connexxion werkt volgens de 

Corona-vervoersregeling. Meer informatie over de vervoersregeling leest u op p. 6 in 

de bijlage ‘Regeling dagbesteding’.  Indien uw kind/verwant wenst gebruik te maken 

van eigen vervoer of openbaar vervoer, dan is dit onderwerp van gesprek in de 



driehoek. Mocht u bezwaar hebben tegen vervoer door Connexxion, dan kunt u 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. Is er 

sprake van mogelijk corona-gerelateerde ziekteverschijnselen bij uw kind/verwant? 

Dan kan uw verwant niet naar de dagbesteding of werk. Indien in de loop van de 

dag ziekteverschijnselen bij uw kind/verwant optreden, wordt hij/zij direct opgehaald 

of vragen wij u om uw verwant 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 

 

 

Bijlage: Regeling dagbesteding Prinsenstichting Fase 2 


