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INLEIDING 

In deze notitie wordt een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven voor de 
werkomstandigheden, naar aanleiding van COVID-19, bij de dagbesteding van de Parel van Riel. 

Uitgangspunt in deze notitie is het zo goed en zo maximaal mogelijk invullen van de dagbesteding. 
Als dit op een veilige manier kan is dat, waar mogelijk en gewenst, op dezelfde manier en locatie als 
vóór COVID 19. Dat betekent dat de invulling van dagbesteding ook de komende periode nog anders 
kan zijn dan voor de coronaperiode, zolang de landelijke maatregelen gelden. 

Het zo goed en zo maximaal mogelijk invullen van de dagbesteding in deze periode vraagt veel van 
gasten en hun netwerk. Het organiseren van de dagbesteding vraagt ook veel van onze organisatie 
en flexibiliteit van de medewerkers. Dat vraagt organisatiekracht en goede communicatie met de 
gast en de ouders, verzorgers.  

Deze notitie heeft als bronnen: VGN, het platform dagbesteding van de VGN, Iederin, LFB, LSR, 
KansPlus, Per Saldo, NVAVG, NVO en de Federatie Landbouw & Zorg en de BVKZ. De paragraaf over 
vervoer is door VGN afgestemd met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). 

Deze Notitie zal als dat nodig is op basis van nieuwe informatie en actuele ontwikkelingen worden 
aangepast.  
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ALGEMENE MAATREGELEN  

Ook in de dagbesteding voor verstandelijk beperkten vormen de algemene maatregelen van het 
RIVM nog steeds het uitgangspunt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit geldt voor 
zowel gasten als medewerkers, zolang dat deze maatregelen van toepassing blijven. Dat betekent: 

 

 

1,5 m 

 

 

 

 
 Was vaak je handen met water en zeep. Droog je handen met papieren doekjes 

 Nies in je ellenboog.  

 Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten en gooi deze meteen weg. 

 Schud geen handen. 

 Houd anderhalve meter afstand, dus niet knuffelen! 

VERKOUDEN OF ANDERE KLACHTEN?  

Het is belangrijk om met gasten, ouders en verzorgers vooraf goede afspraken te maken over de 
gezondheidscheck. Deze bestaat uit enkele korte vragen om na te gaan of er een risico is op corona.  

ALS UIT DE GEZONDHEIDSCHECK BLIJKT DAT:  

 er sprake is van klachten die passen bij het nieuwe coronavirus, komt de gast niet naar de 

dagbesteding. Er is dan eerst een test nodig. In afwachting van de uitkomst van de test komt een 

gast niet naar de dagbesteding. 

 huisgenoten of medebewoners van een gast luchtwegklachten, koorts en benauwdheid hebben 

komt de gast niet naar de dagbesteding. Ook dan komt in afwachting van de uitkomst van de test 

een gast niet naar de dagbesteding. 

 

Het kan voorkomen dat klachten zich gedurende de dag ontwikkelen. Zorg in dat geval meteen voor 
isolatie van de gast en dat de gast direct naar huis gaat.  

TESTBELEID EN GEBRUIK PBM VOOR MEDEWERKERS  

Gasten komen niet naar de dagbesteding bij klachten. Ook medewerkers met coronagerelateerde 
klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, laten zich meteen testen en 
blijven thuis. Dit betekent dat het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in principe niet 
nodig is binnen de dagbesteding, tenzij de normale protocollen van een (medische) zorghandeling dit 
vragen. 

 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen
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KWETSBARE MEDEWERKERS EN MEDEWERKERS MET KWETSBARE 
HUISGENOTEN  

Wij houden rekening met de aandachtspunten die het RIVM heeft ontwikkeld rondom de inzet van 
kwetsbare medewerkers. Kwetsbare medewerkers zijn medewerkers die een verhoogd risico lopen 
om ernstig ziek te worden bij besmetting met het coronavirus. 

Van medewerkers verwachten wij dat zij zich buiten werktijd ook aan de Coronaregels houden en 
zich niet begeven in risicovolle situaties. 

Voor medewerkers die een huisgenoot zijn van iemand met een kwetsbare gezondheid geeft het 
RIVM aan dat het belangrijk is dat ze de maatregelen, net zoals iedereen, zo goed mogelijk opvolgen 
om een COVID-19 besmetting te voorkomen.  

HANDVATTEN OM DE ALGEMENE MAATREGELEN OP DE LOCATIE TE BORGEN  

 Er wordt veel geoefend met de gasten om zich aan de regels te houden. 

 Er zijn meerdere gelegenheden om de handen te wassen. 

 Er hangt informatie over de algemene maatregelen op drukbezochte plekken. 

 De ruimtes zijn zodanig ingericht dat je makkelijk afstand kunt houden. 

 Er zijn vaste looppaden in de ruimtes en deze zijn met pijlen en strepen aangegeven. 

 Er is een maximum aan het aantal gasten gesteld.  

 Tafels worden ook tussentijds schoongemaakt. 

 Aan tafel zitten de volwassen gasten anderhalve meter uit elkaar. 

 Er wordt veel buiten gewerkt en er wordt geventileerd. 

 Materialen en gereedschappen worden na gebruik schoongemaakt. 

OMGAAN MET DE NORM VAN 1,5 METER AFSTAND  

Het houden van 1,5 meter afstand is een norm die op dit moment het algemene uitgangspunt is. 
Dit is het ook het uitgangspunt voor de Parel. Het hanteren van deze afstand is binnen de zorg 
echter niet altijd realistisch. Bijvoorbeeld omdat gasten de betekenis van deze maatregel niet 
begrijpen of nabijheid nodig hebben tijdens begeleiding of persoonlijke verzorging. Het RIVM geeft 
ruimte om, in het contact tussen gasten en begeleiders, als het niet mogelijk is afstand te houden, 
tijdelijk de anderhalve meter los te laten. 

Om het risico op verspreiding van het coronavirus toch zoveel mogelijk te beperken een aantal 
handvatten wanneer het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is. 

HANDVATTEN WANNEER 1,5 METER AFSTAND HOUDEN NIET MOGELIJK IS  

 We werken in kleine groepen, zodat je met minder mensen tegelijk in een ruimte bent en op die 

manier toch zoveel mogelijk onderling afstand kan houden.  

 We werk zoveel mogelijk met vaste groepen binnen de dagbesteding.  

 Kijk ook naar het aantal dagbestedingslocaties dat een gast bezoekt. 

 Deelnemers blijven zoveel mogelijk binnen één ruimte. Beperk wisselingen van ruimten.  

https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen
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 Tijdens persoonlijke verzorging gelden de algemene hygiënemaatregelen, eventueel aangevuld met 

persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals latex handschoenen.  

 

KWETSBARE GASTEN  

Als het gaat om mensen met een beperking en kwetsbaarheid, zijn mensen met een verstandelijke 
beperking relatief op jongere leeftijd kwetsbaar. Zij hebben vermoedelijk ook op jongere leeftijd een 
verhoogd risico op een ernstig beloop van het coronavirus.  

 Mensen uit risicogroepen wordt aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op 

te volgen. Op de website van het RIVM zijn algemene en aanvullende adviezen te vinden voor 

mensen uit risicogroepen.  

 Voor alle gasten is maatwerk belangrijk, maar zeker voor gasten die in een risicogroep vallen.  

 Extra voorzichtigheid is ook nodig voor gasten waarbij in de begeleiding of verzorging veel fysiek 

contact plaatsvindt. Dit maakt gasten ook kwetsbaar.  

 Bij twijfel betrekken we naast de gast en zijn of haar vertegenwoordiger, ook de bij de gast 

betrokken arts bij het maken van afwegingen, als de ouders of verzorgers hier toestemming voor 

geven. 

VERVOER VAN EN NAAR DAGBESTEDING  

De organisatie van veilig vervoer is een cruciale randvoorwaarde om dagbesteding te kunnen 
organiseren voor gasten die niet zelfstandig kunnen reizen. Koninklijk Nederlands Vervoer heeft een 
‘Sectorprotocol veilig zorgvervoer vanaf 18 jaar’ opgesteld. Dit protocol is gemaakt voor 
vervoersbedrijven, maar biedt ook handvatten voor de Parel. Gasten die ouder zijn dan 18 jaar en de 
begeleider, reizen met een mondkapje. 

GOEDE COMMUNICATIE  

Het zo goed en zo maximaal mogelijk invullen van de dagbesteding in deze corona-periode vraagt 
veel van gasten en hun netwerk. Het vraagt ook veel van medewerkers en organisaties. Goede 
communicatie (samenspraak) met de gast, het directe netwerk van de gast en binnen de Parel is 
essentieel. Het vraagt, waar nodig, ook afstemming met andere bij de dagbesteding betrokken 
zorgaanbieders of organisaties. 

Er wordt door gasten, verwanten en medewerkers veel waarde gehecht aan duidelijke en tijdige 
informatie over de vorm en invulling van de dagbesteding. Om begrip te krijgen én te houden voor 
de maatregelen, is het belangrijk dat er proactieve communicatie plaatsvindt, bijvoorbeeld door 
tijdig te overleggen over de wensen en de mogelijkheden van het dagbestedingsaanbod op de korte 
termijn en het perspectief zo lang de algemene RIVM-richtlijnen gelden. Gezien de diversiteit van de 
gasten en de diversiteit van de invulling van dagbesteding, is het van belang dat deze communicatie 
en samenspraak ook zoveel mogelijk op maat plaatsvindt. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

