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Ons kenmerk : 20022- RvB-EZ/IvE Tolbert, 16 maart 2020 
 
Onderwerp : Extra maatregelen Coronavirus  
 
 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
De overheid heeft extra maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. In lijn daarmee 
hebben ook wij nieuwe maatregelen getroffen, die per direct ingaan en duren in elk geval tot en met 6 
april. De maatregelen betreffen het vermijden van contacten waarmee we de kans op besmetting zoveel 
mogelijk proberen te beperken.   
 
Geen bezoek op locatie  
We willen u dringend verzoeken uw kind/verwant niet te bezoeken op de locatie. We begrijpen dat dit een 
ingrijpende maatregel is en vragen om uw begrip in deze. Graag denken we met u mee ten aanzien van 
andere vormen van communicatie zoals bellen en facetimen met uw kind/verwant.  
 
Uw kind/verwant naar huis 
We kunnen ons ook voorstellen dat u uw kind/verwant naar huis wilt halen. Uiteraard willen we daaraan 
onze medewerking verlenen. Wel is belangrijk om zorgvuldig de richtlijnen te volgen met betrekking tot 
het zoveel mogelijk beperken van wisselingen van omgeving of verblijfplaats en voor contacten met 
verschillende mensen. Dus mocht u uw kind/verwant in huis nemen, dat kan met in achtneming van deze 
richtlijnen en in goed overleg met locatie.  
 
Maatregelen dagbesteding 
Vanaf 16 maart schorten we de dagbesteding op, daar waar cliënten van diverse woonlocaties/ 
organisaties bij elkaar komen. Deze maatregel geldt ook voor cliënten van De Zijlen die bij andere 
organisaties werken. We realiseren ons dat deze maatregel een grote impact heeft op onze cliënten en 
medewerkers. We zoeken naar creatieve oplossingen om samen een fijne dag te hebben. Daar doen we 
onze uiterste best voor! 
 
Kinderdagcentra en logeren 
Per 16 maart zijn ook onze kinderdagcentra gesloten en stoppen we tot nader bericht met logeren bij De 
Zijlen. 
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Samen de zorg organiseren 
We realiseren ons tot slot dat deze maatregelen veel van ons allen vragen. We doen een beroep op 
ieders flexibiliteit en creativiteit om zo goed mogelijk de zorg te kunnen blijven organiseren. Dat kunnen 
we niet zonder uw betrokkenheid en steun. Samen staan we immers voor de uitdaging om deze 
complexe situatie het hoofd te bieden. Wij vertrouwen op uw medewerking in deze.  
 
Meer informatie 
Vanaf heden vindt u de laatste informatie ook op onze website www.dezijlen.nl. Dagelijks zullen we daar 
updates plaatsen. Houd onze website dus goed in de gaten. Heeft u vragen over deze brief, neem dan 
contact op met de pb’er of het locatiehoofd.  
Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op: www.rivm.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Eric Zwennis en Annet van Zuijlen 
 
Raad van bestuur 
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