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Aan iedereen die dagbesteding ontvangt van Odion 
 

Wormer,  16 december 2020 
 
Onderwerp:  Extra maatregelen Coronavirus 
 
 
Beste, 
 
Via deze brief informeren wij jou over de effecten van de maatregelen die maandag 14 
december tijdens de persconferentie aan de orde zijn gekomen. Odion volgt hierbij de 
richtlijnen van het kabinet en onze branchevereniging VGN. 
 
Dagbesteding blijft open 
Het kabinet heeft extra maatregelen afgekondigd. Het is inmiddels ook bekend wat dit 
betekent voor de zorg. Het Ministerie van VWS heeft aangegeven dat continuïteit van zorg 
geborgd moet worden. Dat betekent dat alle dagbestedingslocaties en begeleide 
werkplekken van Odion open blijven met de aanpassingen die er al waren. Wij zijn blij dat 
we deze zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden zoals gewend van ons. De focus op 
veiligheid en het voorkomen van besmetting met het Coronavirus blijven we uiteraard 
handhaven. 
 
Aanpassingen busvervoer 
We hebben gesproken met Connexxion om het busvervoer nog veiliger te maken. Daarom 
gaan we het aantal personen terugbrengen van 8 naar 3 á 4 reizigers per bus. En, we gaan 
er strenger op toezien dat mensen hun mondkapje dragen. Hiermee hopen wij 
besmettingen van het Coronavirus te beperken en cliënten en medewerkers zoveel 
mogelijk te beschermen. 
 
Vragen en algemene informatie 
Op de Odion website onder de knop cliëntenportaal en op de digiborden op de locatie, 
vind je een overzicht met alle landelijke maatregelen van de overheid. 
 
Mocht deze brief vragen oproepen of zijn er zaken die je wilt delen? 
Praat erover met je begeleider. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 


