
 

 

Aan iedereen die gebruik maakt van dagbesteding of een begeleide werkplek van Odion 
 
 
 
 
 
 
 

Wormer,  10 maart 2021 
 
 
Betreft: Coronavirus; vervoer dagbesteding/ begeleide werkplekken Odion 
 
 
Beste, 
 
Deze brief informeert je over het vervoer van en naar dagbesteding en begeleide 
werkplekken van Odion. De afgelopen weken is een aantal cliënten tijdens het busvervoer 
besmet geraakt met het coronavirus. We hebben wederom in overleg met Connexxion de 
maatregelen aangescherpt. 
 
Wat gaat er veranderen?  
Cliënten die goed afstand kunnen bewaren en die een mondkapje kunnen dragen, reizen 
vanaf nu met 4 personen in een busje (exclusief chauffeur). Eerder was dat met 7 á 8 
personen in een busje. Voor mensen vanuit een risicogroep, bijvoorbeeld als je diabetes of 
andere onderliggende gezondheidsproblemen hebt, en voor mensen die geen mondkapje 
kunnen dragen verandert er niets. Dan blijf je reizen met maximaal 3 personen in een busje 
(exclusief chauffeur). 
 
Gevolgen voor tijden halen/brengen 
De dagbestedings- en begeleide werkpleklocaties van Odion hebben de aangepaste 
vervoersbeweging in kaart gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor jouw haal- en 
brengtijden.  
Is één van jouw verwanten in de gelegenheid om jou te brengen en/of te halen, dan kan 
dat natuurlijk ook. Geef dit dan aan bij je persoonlijk begeleider.  
Zodra de aangescherpte maatregelen teruggedraaid kunnen worden, krijg je via jouw 
dagbesteding of begeleide werkplek bericht. 
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Vragen en/of opmerkingen 
We realiseren ons dat dit wellicht tot praktische aanpassingen leidt, maar we proberen op 
deze manier zoveel mogelijk de veiligheid te borgen. Heb je nog vragen of wil je iets met 
ons delen, bel of mail dan gerust naar je persoonlijk begeleider. Wij gaan graag met je in 
gesprek. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 


