
 

 

Aan: mensen die ondersteunt worden door Odion 
 
 

Wormer,  12 mei 2020 
 
Onderwerp; Coronavirus; brief 6. 
 
Beste, 
 
Het kabinet heeft dinsdag 6 mei verteld hoe de maatregelen in Nederland minder worden. 
Dit gebeurt stap voor stap.  Deze brief gaat over hoe Odion dit gaat doen. 
 
Dagbesteding en begeleid werken 
De dagbesteding en begeleide werkplekken gaan in 3 stappen open. 
Na elke stap wordt gekeken of de volgende stap genomen kan worden. 
Een stap kan alleen genomen worden als het veilig genoeg is.  
 
stap 0 
Alles was dicht tot 21 april. 
Deze stap is voorbij. 
 
stap 1  
Deze stap is tot 2 juni. 
De dagverblijven voor kinderen zijn geopend voor kinderen t/m 12 jaar.  
Odion probeert voor oudere kinderen en volwassenen voor wie dat erg belangrijk is,  
in kleine groepjes dagbesteding te bieden. 
 
stap 2  
Deze stap start 2 juni tot 1 september. 
Jij ontvangt van jouw dagbesteding of werkplek informatie hoe zij stap voor stap open 
gaan.  
 
Elke  locatie maakt een plan hoe zij kunnen starten. Elke locatie is anders, dus de plannen 
zijn ook verschillend. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met: 

- hoe kwetsbaar mensen zijn om ziek te worden 
- veilig vervoer 
- grootte van ruimtes in de dagbesteding 
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Bezoekregeling 
Alle locaties blijven heel voorzichtig met bezoek, om te voorkomen dat het Coronavirus zich 
kan verspreiden. Ook houdt Odion zich aan alle maatregelen die voor Nederland gelden. 
Bezoek is belangrijk, daarom gaan we meer kijken naar de mogelijkheden. 
 
Wil jij graag bezoek ontvangen? 
Praat hierover met je begeleider! 
Samen kijken we wat wel en niet mogelijk is. 
 
 
Heb je andere vragen? 
Vraag je begeleider. 
Of bel / mail naar de locatie waaraan je verbonden bent. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 


