
 
Aan 1e contactpersonen cliënten Prinsenstichting  

 

Onderwerp: Dagbesteding herindelen in bubbels  

 

Purmerend, 19 november 2020  

 

Beste cliëntvertegenwoordiger,   

 

De regio Zaanstreek-Waterland wordt in deze tweede coronagolf heftig geraakt. Ook 

bij Prinsenstichting neemt helaas het aantal besmettingen toe. Door vermenging op 

dagbesteding van cliënten vanuit verschillende locaties, heeft een (verdenking op) 

besmetting direct grote impact. Er ontstaat onrust op meerdere locaties. Om dit te 

verminderen, willen we dagbesteding anders vormgeven. Namelijk in zogenoemde 

bubbels. Een bubbel is een groep cliënten die niet mengen met anderen. We willen 

vanaf 30 november gaan werken met deze bubbels.  

 

Zo min mogelijk vermenging; onze uitgangspunten: 

- Interne en externe cliënten zitten niet samen in één groep.  

- Cliënten die bij een andere zorginstelling wonen krijgen zoveel als mogelijk daar 

dagbesteding. Hierover gaan we eerst in overleg met deze zorginstellingen en 

met de betreffende cliënten en hun verwanten. 

- Bewoners van Prinsenstichting die dagbesteding hebben bij een andere 

zorginstelling krijgen dagbesteding bij Prinsenstichting. Uiteraard bespreken we 

dit vooraf in de driehoek. 

- Cliënten van Prinsenstichting waarvoor dagbesteding in de woning en/of met de 

woongroep niet passend is, krijgen dagbesteding in een aparte groep. 

- Alle andere cliënten krijgen dagbesteding met de cliënten van de eigen 

woongroep.  

- Voor cliënten die bij meerdere zorginstellingen dagbesteding ontvangen wordt per 

cliënt gekeken wat de best passende oplossing is.  

- Voor cliënten die zelfstandig wonen, wordt per cliënt bekeken wat de best 

passende oplossing is.  

 

Nieuwe indeling 

In de afgelopen twee weken is per dagbestedingslocatie in kaart gebracht welke 

bubbels gemaakt kunnen worden. Hierbij worden de wensen van cliënten zoveel 

mogelijk meegenomen.  

 

 

 

 



Het kan zijn dat het dagbestedingsaanbod verandert of minder uren en/of dagdelen 

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 

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

 

De persoonlijk begeleider van uw kind/verwant neemt tussen 19 en 24 november 

contact met u op om de nieuwe indeling voor dagbesteding te bespreken. 

 

De huidige regeling Dagbesteding van Prinsenstichting zal hierop worden aangepast 

en daarna beschikbaar komen op www.prinsenstichting.nl  

 

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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