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Aan:  

 

  

 

Geachte ouder/verwant/wettelijk vertegenwoordiger, 

 

Morgenavond geeft het kabinet weer een persconferentie. Vanuit de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben wij op voorhand informatie ontvangen over de 

voorgestelde routekaart voor de gehandicaptenzorg die is opgesteld om perspectief te bieden 

aan mensen die verblijven in een zorginstelling of die gebruik maken van dagbesteding.  

 

Deze informatie delen wij graag met u, aangezien we weten dat u op deze informatie zit te 

wachten.  

 

De routekaart voor de gehandicaptenzorg komt in het kort op het volgende neer: 

 

1. Per 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt, zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm 

van een zorgaanbieder, een vorm van dagbesteding. Ook start dagbesteding op specifieke 

locaties weer op. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn 

cruciale randvoorwaarden. Net als een invulling op maat. 

2. Per 15 juni 2020 is voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening 

op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek. 

3. Per 1 juli 2020 is met iedere cliënt een afspraak gemaakt over logeren buiten de 

instelling. 

 

De uitwerking van deze routekaart zal nog plaatsvinden door de VGN, maar in grote lijnen zal 

dit er als volgt uit zien voor u en uw kind/verwant. 

 

Ad 1: dagbesteding  

SWZ biedt al dagbesteding op de woningen aan cliënten die bij SWZ wonen. Dit continueren 

we vooralsnog tot 1 september. Daarnaast zijn we voorzichtig gestart met de dagbesteding 

aan cliënten die niet bij ons wonen maar waarvan ouders/partners een vitaal beroep hebben 

en aan cliënten die zich in een schrijnende* situatie bevinden. Nu gaan we ook voorzichtig 

opstarten met de dagbesteding voor cliënten die niet bij ons wonen. Dit opstarten gaat per 2 

juni in. 

 

*Wij verstaan onder schrijnend, wanneer het welbevinden van een cliënt in het gedrang komt en er kans 

is op langdurige schade. 

Ouders / verwanten / wettelijk vertegenwoordigers 
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Ad 2: bezoekregeling 

Vanaf 15 juni a.s. is er weer een vorm van bezoek mogelijk op de woonlocaties. We zijn in 

afwachting van de handreiking van de VGN over de voorwaarden waarin bezoek kan 

plaatsvinden. Zodra daar meer duidelijkheid over is, informeren wij u hierover.  

 

Door de versoepeling van de bezoekregeling kan een cliënt die woont bij SWZ vanaf 15 juni 

ook weer naar een externe dagbestedingslocatie of werkplek (niet van SWZ). De  voorwaarde 

die wij daaraan stellen is, dat deze dagbestedingslocaties of werkplekken ook de richtlijnen 

van het RIVM opvolgen.   

 

Ad 3: Logeren buiten de instelling 

Ook voor het logeren bij familie of anderen zijn wij in afwachting van aanvullende informatie 

van de VGN om verder vorm te kunnen geven hoe het logeren eruit zal zien in de 1,5 m 

maatschappij. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover.   

 

Wij zijn blij dat we u eindelijk wat beter nieuws kunnen geven. Wel blijven we benadrukken 

dat het naleven van de belangrijkste basisregels, zoals de hygiënische maatregelen en 1,5 m 

afstand, belangrijker dan ooit blijven. Dat moeten we samen blijven volhouden, voor onze 

cliënten én onze medewerkers. 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 

799-8074 of per mail corona@swzzorg.nl. 

Met hartelijke groet, 

Namens het crisisteam Corona  

 

 

 

Jody Cath, Nita Scheepers en Yvonne den Exter 
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