
 

 

 
Aan alle volwassen cliënten van Odion 
 
 

Wormer,  11 mei 2020 
 
 
Betreft: Coronavirus; stap voor stap verruimen– brief 6 
 
 
 
Beste cliënt, 
 
Via deze brief informeren wij je over hoe Odion dagbesteding en begeleid werken opent en 
hoe we de bezoekregeling inzetten. Odion volgt hierbij de richtlijnen van het kabinet, RIVM 
en onze branchevereniging VGN.  
 
Het kabinet heeft op dinsdag 6 mei aangegeven hoe zij de maatregelen vanwege Corona 
gaan verruimen. Ook binnen Odion gaan we dit doen. De komende tijd gaan we stap voor 
stap invulling geven aan wonen, leven en werken binnen een anderhalve-meter-
samenleving.  
 
Dagbesteding en begeleid werken in drie fasen 
Voor onze dagbesteding en begeleide werkplekken hanteren we drie fasen. Dit is net als de 
verruiming van de maatregelen in Nederland een indicatie. Ook binnen Odion monitoren 
we elke stap, houden we de ontwikkelingen in de gaten en zetten naar bevind van zaken 
vervolgstappen. Dit uiteraard met inachtneming van alle hygiëne maatregelen, veilig 
vervoer en overige RIVM-richtlijnen.  
 
Fase 0 was de gesloten fase t/m 21 april voor kinderen en volwassenen wat betreft 
dagbesteding, begeleide werkplekken, logeren, zaterdag- en naschools opvang en 
ambulante ondersteuning op afstand. Hierbij zijn alternatieven bedacht waarvoor dat 
absoluut noodzakelijk was. 
 
Fase 1 – uitbreiding maatwerk (21 april – 2 juni) 
Fase 1 is de uitbreiding van maatwerk t/m 2 juni waarin de versoepeling van de 
maatregelen zijn gestart. In deze fase zijn de orthopedagogische dagverblijven 
gedeeltelijke geopend voor kinderen t/m 12 jaar. En zijn we nu meer mogelijkheden aan 
het creëren om voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen in kleine groepjes 
dagbesteding te krijgen en weer naar het werk te gaan. Vertrekpunt is dat we verschuiven 
van ‘als het absoluut noodzakelijk is’ naar ‘als het mogelijk is dan doen we het’. 
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Fase 2 – dagbesteding gefaseerd open (2 juni – 1 september) 
In fase 2 laten we de dagbesteding en begeleid werken verder gefaseerd opengaan. Dit 
geldt voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen. Elke locatie maakt nu een plan van 
aanpak hoe dagbesteding en begeleide werkplekken van start kan gaan voor de periode 
juni – september. Aangezien we zoveel mogelijk maatwerk bieden kunnen de plannen per 
locatie er verschillend uitzien. Bij elke situatie zijn er overwegingen die hierin meegenomen 
worden. De overwegingen zijn het perspectief van de cliënt o.a. zijn of haar medische 
kwetsbaarheid, het vervoer, de ruimte van de dagbesteding en samenwerking tussen 
wonen en dagbesteding. 
 
Via de locatie waaraan je verbonden bent, word je op de hoogte gehouden van de 
mogelijkheden die er zijn. 
 
Verruiming bezoekregeling 
In de brief van 21 april (brief 5) gaven wij aan dat we nadrukkelijker invulling geven aan de 
‘tenzij’ in de bezoekregeling. Concreet betekent dit dat we de ‘tenzij’ uit de regeling meer 
benutten en de mogelijkheden voor bezoek op basis van maatwerk verruimen. Als jij ook 
gebruik wil maken van deze versoepeling, kun je in gesprek gaan met jouw begeleider. 
Belangrijk is dat we waakzaam zijn op het verspreiden van het Coronavirus en dat we aan 
alle voorwaarden blijven voldoen.   
 
 
Mocht je nog andere vragen hebben, bel of mail gerust naar de locatie waaraan je 
verbonden bent. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 


