
 

 

Aan: Iedereen die ondersteund wordt door Odion 
 
 

Wormer,  28 mei 2020 
 
 
Betreft: Coronavirus; stap voor stap verruimen – brief 7 
 
 
 
Beste, 
 
De crisisperiode van de afgelopen weken lijkt voorbij. Wel wordt het steeds duidelijker dat 
het Coronavirus langere tijd invloed heeft op ons leven. We gaan ook in de 
gehandicaptenzorg steeds meer naar een werkwijze waarbij we invulling geven aan de  
1,5 meter samenleving. Daarbij moet een goede balans zijn tussen fysieke gezondheid en 
veiligheid én ieders psychisch en emotioneel welbevinden. 
 
Daar hoort bij dat iedereen die bij Odion woont en dat wenst bezoek kan ontvangen, uit 
logeren kan gaan en dagbesteding krijgt. Natuurlijk op een verantwoorde manier die past 
bij de persoon, de situatie en met de juiste maatregelen. Daarom informeren wij je in deze 
brief over het volgende: 

 opengaan van de Odion dagbesteding en begeleid werken 
 afspraken maken wat betreft logeren binnen Odion 
 uitgangspunten en voorwaarden verantwoord bezoek en logeren buiten Odion 

 
Opengaan van dagbesteding en begeleid werken  
In de vorige brief vertelden wij dat dagbesteding en begeleide werkplekken vanaf dinsdag 
2 juni verder gefaseerd opengaan. Elke locatie heeft een plan gemaakt welke stappen de 
komende tijd gezet gaan worden. Per locatie en cliënt kan het verschillen wat wanneer 
mogelijk is. Daarom krijgt jij via de locatie informatie wat de mogelijkheden zijn voor jou. 
Uiteraard stemmen we af met de mogelijkheden rondom het vervoer.   
 
Logeren binnen Odion 
Binnen Odion zijn er verschillende mogelijkheden voor logeren voor kinderen en 
volwassenen. Het kabinet heeft een routekaart voor mensen met een kwetsbare 
gezondheid opgesteld. Hierin staat dat er vanaf 1 juli passende afspraken zijn gemaakt wat 
betreft logeren. Maakt jij gebruik van logeren binnen Odion? Dan worden er samen met 
jou vóór 1 juli afspraken gemaakt hoe en vanaf wanneer je kan logeren bij Odion.  
Ook kan er weer gelogeerd worden buiten Odion. De uitgangspunten en voorwaarden 
staan op de volgende pagina. 
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Uitgangspunten en voorwaarden verantwoord bezoek en logeren buiten Odion 
Woon jij binnen een Odionlocatie? Dan is bezoek en logeren buiten Odion weer mogelijk! 
De ‘Odion bezoekregeling’ geeft hiervoor de uitgangspunten en voorwaarden die 
hieronder zijn beschreven. De regeling is gebaseerd op de handreiking van de VGN en de 
RIVM-richtlijnen. 
 

Uitgangspunten en voorwaarden verantwoord bezoek en logeren 

 

 Iedere cliënt heeft recht op bezoek. 

 Voor kwetsbare cliënten (zie kader) of cliënten waar 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan 

worden gaan we zo veel mogelijk uit van 1 of maximaal 2 vaste contactpersonen. 

 Voor alle cliënten worden op maat afspraken gemaakt. Uiterlijk 15 juni heeft iedere cliënt een 

goede invulling van bezoek. Uiterlijk 1 juli zijn afspraken over logeren gemaakt. 

 Bezoek is op afspraak. Er is vooraf contact met de begeleiding over tijdstip en plaats.  

 Geen bezoek als de cliënt of de bezoeker klachten heeft. Dit wordt voorafgaand aan het 

bezoek gecheckt door begeleiders. 

 Bezoekers blijven op 1,5 meter afstand van cliënten en (zorg)medewerkers. 

 Bezoekers en cliënt wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek. 

 Bezoek vindt plaats in de eigen ruimte van de cliënt, op een plek buiten of op een andere 

daarvoor speciaal ingerichte plek. 

 Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire faciliteiten of gemeenschappelijke 

ruimtes. 

 Als op een locatie (een verdenking van) Corona is vastgesteld dan geldt een bezoekverbod.  

 Wanneer een cliënt bij verwanten logeert is terugkeer alleen mogelijk wanneer er bij cliënt 

en verwanten geen coronaverschijnselen zijn. Bij verschijnselen wordt eerst getest. 

 Alle landelijke maatregelingen worden opgevolgd.  
 

 
 
We proberen zoveel mogelijk voor iedereen afspraken op maat te maken die passen bij 
jouw situatie en jou persoonlijk. Daarom zullen onze begeleiders van de locaties goed met 
je afstemmen.  
 
Mocht je vragen hebben, bel of mail gerust naar de locatie waaraan u verbonden bent. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 


