
 
Aan 1e contactpersonen van cliënten woonachtig bij Prinsenstichting  

 

Onderwerp: verruiming naar het ‘Nieuwe Normaal’ - dagbesteding in de periode tot 

31 december 

 

Purmerend, 1 augustus 2020  

 

Beste cliëntvertegenwoordiger,   

 

De afgelopen periode heeft laten zien dat dagbesteding van belang is voor onze 

cliënten. Maar het heeft ook laten zien dat dagbesteding 2.0 niet voor iedereen 

werkt. Daarom vraagt de invulling van de dagbesteding op korte termijn een andere 

aanpak en verdere heropening van dagbestedingslocaties. In deze brief leest u hier 

meer over.  

 

Belangrijkste wijzigingen  

• De dagbestedingslocaties gaan weer open voor interne en externe cliënten 

• Onder voorwaarden is vermenging tussen cliëntgroepen weer mogelijk 

 

Uitgangspunt: passende oplossing voor iedereen 

Het algemene uitgangspunt is om stap voor stap de dagbestedingsmogelijkheden te 

verruimen voor alle cliënten. Onze dagbestedingslocaties gaan daarom weer open 

voor interne en externe cliënten. Dit betekent wel dat vermenging van cliënten plaats 

gaat vinden waardoor de risico’s op besmetting groter worden. Dat vraagt om 

zorgvuldige afwegingen en uitvoering. 

 

Inventarisatie wensen 

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

mogelijkheden. In dit gesprek wordt gesproken over o.a. de ervaringen van de uw 

kind/verwant met de dagbesteding in de afgelopen periode, de wensen van uw kind 

/verwant voor invulling van de dagbesteding; de gezondheid, en de mogelijkheid van 

uw kind/verwant om 1,5 meter afstand te houden. 

 

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. 4 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 3 


