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Onderwerp: Dagbesteding per 1 juli 2021 
 
 
 
Purmerend, 3 juni 2021 
 
 
Beste cliëntvertegenwoordiger, 
 
Sinds eind 2020 vindt onze dagbesteding plaats in bubbels. Voor een aantal cliënten 
is dit een prettige situatie, voor anderen is dat juist zwaar. Ook voor medewerkers is 
het begeleiden op deze manier al lange tijd een flinke uitdaging.  
 
Op weg naar nieuwe bubbels 
Nu een groot deel van de cliënten is gevaccineerd tegen corona, kijken wij welke 
stappen we bij Prinsenstichting kunnen nemen om de coronamaatregelen weer veilig 
af te bouwen. Wij zetten ons in om per 1 juli over te gaan naar een andere indeling 
van onze dagbesteding bubbels. Per cliënt wordt gekeken of hij/zij teruggaat naar de 
oude dagbestedingsgroep. De persoonlijk begeleider van de woning overlegt met de 
cliënt en/of verwant over de wensen voor invulling van de dagbesteding.  
 
Hoe is de verdeling van de nieuwe bubbels per 1 juli? 
Er wordt voor de nieuwe bubbels een verdeling gemaakt tussen cliënten die bij ons 
wonen en cliënten die niet bij ons wonen. Deze groepen houden we apart om 
eventuele besmettingen te minimaliseren.  
 
Welke regels gelden er voor de nieuwe bubbels? 

 Cliënten mogen weer meer dan 1 dagbestedingslocatie of werkplek bezoeken. 
 We maken op de dagbestedingslocatie twee bubbels (cliënten die bij 

Prinsenstichting wonen en cliënten die elders wonen) waar de twee 
cliëntgroepen apart van elkaar kunnen zitten (op minstens 1,5 meter afstand). 

 Wanneer de 1,5 meter tussen interne en externe cliënten niet mogelijk is, 
wordt er in groepen om en om gewerkt. Of we zoeken een andere locatie.  

 
De basisregels van het RIVM gelden blijven ook op de dagbestedingslocaties nog 
gelden: bij klachten blijft een cliënt/medewerker thuis en laat zich testen, 
mondkapjes zijn verplicht voor medewerkers en regelmatig handen wassen. 
 
  



 
 

 
Na 1 september 
We verwachten dat we per 1 september 2021 alle bubbels volledig kunnen loslaten 
en in de ‘oude’ dagbestedingsgroepen aan de slag gaan. Natuurlijk hangt alles af van 
het niet oplopen van het aantal besmettingen. De gezondheid van cliënten staat 
voorop. Mocht er toch iets veranderen, dan brengen we u hiervan op de hoogte.  
 
Contact 
Voor vragen over de wijziging van de dagbestedingsregeling kunt u terecht bij de 
persoonlijk begeleider van uw verwant.   
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Ineke Huibregtsen 
directeur Prinsenstichting 
 


