
 

 

 
Aan mensen die ondersteunt worden door Odion 
 
 
 

Wormer,  21 april 2020 
 
 
 
Betreft: Begin nieuwe fase Coronavirus – brief 5 
 
 
 
Beste), 
 
Via deze brief informeren wij je over welke Coronamaatregelen binnen Odion gehandhaafd 
blijven en welke versoepelt kunnen worden. Odion volgt hierbij de richtlijnen van het 
kabinet, RIVM en onze branchevereniging VGN.  
 
Het kabinet heeft op dinsdag 21 april het prille begin van een nieuwe fase met betrekking 
tot het Coronavirus afgekondigd. De meeste maatregelen blijven gehandhaafd. Het 
kabinet biedt enige ruimte op de eerder genomen maatregelen die het minst risicovol zijn 
wat betreft de verspreiding van het virus.  Zo gaan vanaf maandag 11 mei bijvoorbeeld de 
basisscholen, het speciaal onderwijs, kinderdagverblijven en naschoolse opvang weer open. 
 
Wat betekent dit voor Odion 
Ten aanzien van kinderen 
De Orthopedagogisch dagverblijven (ODC) Dynamica en De Boomgaard, Zaterdagopvang 
en Naschoolse opvang van Odion gaan vanaf maandag 11 mei weer open. Om het 
opengaan zorgvuldig te laten plaatsvinden, wordt er een gedegen plan opgesteld. Hierin 
wordt ook meegenomen hoe we omgaan met de mogelijkheden voor logeren. 
Ouders/verwanten die dit betreft worden aankomende dinsdag 28 april hierover nader 
geïnformeerd. 
 
Ten aanzien van overige maatregelen 
Alle andere maatregelen binnen Odion blijven bestaan t/m dinsdag 19 mei.  Odion volgt 
hierbij de richtlijn van het kabinet, RIVM en VGN. De focus blijft op voorkomen van 
verspreiding van het virus. Omdat we ons realiseren dat deze maatregelen veel impact 
hebben, zullen we de komende tijd nog nadrukkelijker oog hebben voor ieders 
leefbaarheid en psychische welbevinden 
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Dit betekent het volgende: 
- Dagbesteding en Begeleid werken blijven gesloten. Zij bieden alternatieven 

waar dit noodzakelijk en mogelijk is. De komende tijd wordt bekeken of de 
alternatieven uitgebreid kunnen worden. 

- Ambulante ondersteuning (individueel en voor gezinnen) vindt zoveel mogelijk 
plaats op afstand. 

- Bezoekregeling is nee-tenzij. Deze wordt gecontinueerd. Daarbij maken we 
gebruik van het afwegingskader, om nadrukkelijker invulling te kunnen geven 
aan de ‘tenzij’ in de regeling. 

- Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis. 

 
Dat de meeste maatregelen gehandhaafd blijven, zal door een ieder anders worden 
ervaren. Daarom proberen we zoveel mogelijk maatwerk te bieden binnen kaders. Van 
belang is dat we met elkaar in gesprek blijven, zodat je kunt uitspreken wat je bezighoudt. 
Voor een ieder bieden we deze ruimte. Zo kunnen we samen deze crisis aan.  

 
 
Mocht je nog andere vragen hebben, praat met of bel of mail gerust je begeleider of 
teamleider. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 


