Apeldoorn, 16 juni 2020

Beste ouders en verwanten,
Hoewel minder frequent, toch houden we u in deze tijd graag met regelmaat op de
hoogte van de ontwikkelingen in onze dienstverlening. We hebben dagelijks contact met
elkaar om de situatie van de verschillende locaties binnen de geldende maatregelen te
bespreken. In deze korte brief vragen wij uw aandacht voor de evaluatie van de
bezoekregeling en hoe het inmiddels gaat op de dagbestedingslocaties.
Bezoekregeling
Eerder hebben we bij u aangegeven dat we onze huidige bezoekregeling evalueren. Dit
hebben we vandaag dan ook gedaan en we kunnen concluderen dat we deze op een
aantal punten aan willen passen. Ons voorstel hiervoor ligt vandaag bij onze Centrale
Cliëntenraad met het verzoek om hier advies over te geven. We verwachten dit advies,
komende donderdag, 18 juni, te ontvangen. Vervolgens zullen we de aanpassingen in de
bezoekregeling vaststellen en deze met u delen. Als alles volgens planning verloopt
kunnen de aanpassingen nog voor het komende weekend ingaan.
Dagbesteding
Vanaf 2 juni zijn onze dagbestedingslocaties weer (gedeeltelijk) open. Ook de activiteiten
binnen de ontmoetingspunten zijn weer gestart.
De ruimtes binnen de dagbestedingslocaties zijn ingericht aan de hand van de geldende
maatregelen en wij zijn blij u te kunnen melden dat dit tot nu toe soepel is verlopen.
De afspraken met onze vervoerder kunnen goed nageleefd worden. Het is en blijft
voorlopig een andere situatie dan we gewend zijn maar toch is het heel fijn om elkaar
ook hier weer te kunnen ontmoeten. Dagbesteding en vervoer blijft nog wel onze
aandacht houden. Vanaf 1 juli is het de bedoeling dat alle cliënten van onze
dagbestedingslocaties weer een vorm van dagbesteding aangeboden krijgen. Dit kan ook
in de thuissituatie zijn. Op dit moment zijn we aan het inventariseren voor wie dit nog
niet het geval is en hoe we daar dan alsnog vorm aan kunnen geven.
Wij hopen u voor nu weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht en danken u
hartelijk voor uw aandacht. Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan kunt u deze
stellen aan de persoonlijk begeleider van de betreffende woon- of dagbestedingslocatie.
Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne crisisteam
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Bestuurder

