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Leeswijzer  
Deze handreiking is een vertaling van de richtlijnen van de VGN voor het verruimen van 
dagbestedingsmogelijkheden. De handreiking is bestemd voor medewerkers en verwanten. 
In paragraaf 1 wordt de situatie geschetst waarin we kunnen handelen, paragraaf 2 geeft 
aan dat de overweging samen wordt gemaakt, uit paragraaf 3 blijkt met wie er afgestemd 
gaat worden en worden de cliënten groepen benoemd. Paragraaf 4 geeft een overzicht van 
de richtlijnen per groep met handvatten en voorwaarden. Belangrijke voorwaarden zijn de 
vervoersmogelijkheden, hierbij worden de tot nu toe bekende richtlijnen gevolgd. Aan het 
einde hebben we een stroomschema toegevoegd om de handreiking te ondersteunen.  

1. Inleiding 
Het kabinet heeft de Coronamaatregelen voor mensen met een beperking versoepeld. We 
zijn toe aan een andere balans tussen het voorkomen van een besmetting en de kwaliteit 
van leven voor de cliënten. Voor dagbesteding betekent dit dat we vanaf 2 juni de 
dagbesteding van iedere cliënt maximaal willen aanpassen aan de wensen van de cliënt 
binnen de mogelijkheden die er zijn omdat Corona nog steeds een factor van betekenis blijft 
spelen. Uiterlijk 15 juni is dit gerealiseerd. Omdat we met veel zaken rekening moeten 
houden (vervoer, locaties, besmettingsrisico) zal de invulling van deze 
dagbestedingsmogelijkheden vaak nog anders zijn dan vóór de Corona-periode. Voor elke 
cliënt en elke woning en dagbestedingslocatie, gaan we samen bekijken welke oplossing het 
beste is. Ook deze stap is best spannend, want cliënten zullen meer contacten gaan krijgen 
met anderen en we vergroten hiermee het risico op besmetting voor betrokken medewerkers 
en cliënten. Omdat de uitbraak in Nederland onder controle is, kunnen we een verantwoord 
risico nemen. Bij een eventuele besmetting kunnen we echter snel testen en goed handelen. 
We evalueren op 15 juli de aanpassingen. Aan de hand van ervaringen, nieuwe kennis en 
andere regelgeving vanuit de overheid, kan het zijn dat zaken dan of al tussentijds 
aangepast worden. 

2. Afstemming met betrokkenen over plan dagbesteding per cliënt 
Onderstaand kader is richtinggevend voor het invullen van de dagbestedingsmogelijkheden 
en wordt vertaald naar de praktijk. Bij versoepeling maken we een afweging op basis van: 
• Het risico op een eventuele besmetting. 
• Welzijn van de cliënt (bijvoorbeeld met een kwetsbare situatie thuis), verwant en 

begeleider. 
• Uitvoerbaarheid van de maatregelen zowel voor het individu als voor de groep cliënten. 
• Psychische en sociaal emotionele gezondheid. 
• Kwaliteit van leven 
• Belastbaarheid en druk voor medewerkers en verwanten/mantelzorgers. 

De afweging gebeurt met de cliënt, verwant en medewerkers wonen en dagbesteding. We 
werken samen aan veilige dagbesteding en werkbare afspraken voor cliënten en 
medewerkers. 

 Daar waar dagbesteding genoemd staat, geldt dit ook voor de werksituaties van cliënten.1
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Voor een deel van de cliënten zal het heel fijn zijn om van deze verruimde mogelijkheden 
gebruik te gaan maken. Daarentegen is het gebleken dat voor anderen juist de huidige vorm 
van dagbesteding beter passend is bij de levensfase en de mogelijkheden van de cliënt.  
Het benutten van de goede ervaringen van de afgelopen periode zal een belangrijk 
uitgangspunt zijn in de afwegingen die gemaakt zullen worden.  
Eindverantwoordelijkheid over de afspraken ligt altijd bij de betrokken manager, 
gedragsdeskundige, eventueel in afstemming met een arts. De afspraken worden 
vastgelegd in het cliëntendossier. 

3. Afstemming plan dagbestedingslocatie 
Elke locatie maakt een plan om alle randvoorwaarden te kunnen organiseren die nodig zijn 
voor goede dagbesteding. Er moet rekening gehouden worden met de diversiteit en mate 
van kwetsbaarheid van cliënten, de mogelijkheden van de woonlocatie of thuissituatie en de 
grote diversiteit aan dagbestedingsvormen. Dit plan kan betekenen dat er minder capaciteit 
is binnen de dagbesteding waardoor er per dag minder mensen kunnen komen. Het kan 
nodig zijn om dit plan af te stemmen met andere zorgaanbieders. Dit speelt een rol in 
situaties waarin cliënten van verschillende aanbieders bijvoorbeeld wonen en dagbesteding 
ontvangen.  
Als de locatie voor dagbesteding nog niet volledig open kan, dan wordt voor de cliënten die 
nog niet naar de vertrouwde locatie voor dagbesteding kunnen, een vorm van alternatieve 
dagbesteding geboden. Samen met cliënt en verwant wordt naar een geschikt alternatief 
gekeken. Indien mogelijk dagbesteding op een andere locatie, zo nodig in deeltijd. 

Vier groepen cliënten 
Met name de ernst van de gevolgen voor de cliënt bij evt. besmetting zijn daarbij leidend. 

1. Volwassen met een kwetsbare gezondheid 
a. Ernstig Verstandelijk en Meervoudig Beperkte cliënten (EVMB).  
b. Cliënten ouder dan 50 jaar, afhankelijk van de algehele conditie van de 

persoon (en dus ongeacht de mate van verstandelijke beperking) 
c. Volwassen cliënten met onderliggende lichamelijke problemen (ook ongeacht 

de mate van verstandelijke beperking), o.a. morbide obesitas, diabetes 
mellitus, luchtwegproblemen (onder controle van longarts), ernstige hart-, nier 
of leveraandoeningen, auto-immuunziekte, HIV en cliënten met behandeld 
(ernstige vorm van) kanker (na overleg arts). 

2. Overige cliënten in groepswoningen (MVG, MVB, LVB, zonder kwetsbare 
gezondheid) 

3. Cliënten, die begeleid zelfstandig wonen in een appartement met eigen sanitaire 
voorzieningen op een locatie van Amerpoort. (LVB (+) zonder een kwetsbare 
gezondheid) 

4. Kinderen tot 12 jaar en jeugdigen tot en met 18 jaar, of enige jaren ouder als dit in de 
desbetreffende woning logisch is.  

4. Richtlijnen dagbesteding per groep 

Dagbesteding voor cliënten van Amerpoort.  
1. Volwassenen met een kwetsbare gezondheid. 

Voor deze groep is het belangrijk om het risico op besmetting te blijven bewaken. Zo 
veel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling als waarmee gewoond wordt of in 
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kleine groepen met minimale “groepsdoorbrekingen”. Zo kan de woning samen met 1 
of 2 andere woningen nieuwe dagbestedingsgroepen vormen.  
Waar mogelijk en gewenst wordt gebruik gemaakt van dagbesteding in de 
buitenlucht of met de woongroep op een dagbestedingslocatie. 

2. Overige cliënten in groepswoningen;  
Cliënten die 1,5 meter afstand kunnen bewaren kunnen dagbesteding weer 
opstarten. 
Cliënten die 1,5 meter afstand niet kunnen bewaren hebben dagbesteding zo veel 
mogelijk in dezelfde groepssamenstelling als waarmee gewoond wordt of in kleine 
groepen met minimale “groepsdoorbrekingen”. Zo kan de woning samen met 1 of 2 
andere woningen nieuwe dagbestedingsgroepen vormen. Waar mogelijk en gewenst 
wordt gebruik gemaakt van dagbesteding in de buitenlucht of met de woongroep op 
een dagbestedingslocatie. 

3. Cliënten die begeleid zelfstandig wonen in een appartement met eigen sanitaire 
voorzieningen op een locatie van Amerpoort;  
Cliënten kunnen weer starten met dagbesteding mits de dagbestedingslocatie 
voldoet aan de RIVM-richtlijnen. Begeleiding dient zich hier vooraf met de cliënt van 
op de hoogte te stellen. 

4. Thuiswonende cliënten of cliënten woonachtig bij andere zorgaanbieders; 
Voor deze groep cliënten is dagbesteding mogelijk mits de dagbestedingslocatie 
voldoet aan de RIVM-richtlijnen. Dagbesteding wordt aangeboden in kleine groepen 
van alleen thuiswonende cliënten. Voor cliënten die elders wonen wordt een aanbod 
op maat gemaakt. De manager dagbesteding is samen met de gedragsdeskundige 
verantwoordelijk voor de opzet van deze dagbesteding op maat.  

5. Kinderen en jeugdigen;  
De vakgroep jeugd en gezin heeft de uitgangspunten voor (S)bo, (S)vo en de 
handreikingen van de VGN gebruikt om weer te starten. 

Algemene maatregelen  
• Heeft de cliënt zelf klachten of één van zijn huisgenoten. Cliënten/verwanten/ 

groepsleiding dienen dit door te geven. Zo ja, laten testen en bij een positieve uitslag, 
thuisblijven tot 7 dagen na het begin van de klachten én als de klachten 24 uur 
verdwenen zijn.   

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

• Voor iedereen geldt:  
• Was vaak en goed je handen, 20 seconden met water en zeep. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
• Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand van anderen  
• Vermijd drukte 
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Randvoorwaarden en handvatten 

Handvatten om algemene maatregelen op een locatie te borgen: 
• Zorg voor voldoende mogelijkheden om handen te wassen. 
• Hang informatie op over de algemene maatregelen bijvoorbeeld in picto’s. 
• Maak afspraken over een verspreide binnenkomst i.v.m. de drukte. Indien mensen 

elkaar tegenkomen moet iedereen voldoende afstand houden. Maak zo nodig vaste 
looppaden en routes. Indien mogelijk: gebruik een ingang naar binnen en een uitgang 
naar buiten. 

• Bepaal vooraf per locatie hoeveel mensen in een ruimte mogen verblijven 
• Maak afspraken over het gebruik van algemene ruimtes (bijvoorbeeld sanitaire ruimtes 

en kantine). Denk bijvoorbeeld aan het verdelen van sanitaire ruimtes of een 
wisselschema voor gebruik kantines.  

• Voor de schoonmaak van ruimtes en materialen (volgens de RIVM-richtlijnen) kan je de 
facilitaire dienst betrekken. 

• Indien meerdere groepen de ruimte gebruiken: minimaal 1 dagdeel leegstand tussen 
gebruik. 

• Denk na over hoe je lunch en koffie/theefaciliteiten organiseert: bijvoorbeeld 1 persoon 
heeft kantinedienst. Voorkeur is dat cliënten een eigen lunchtrommel meenemen.  

• Verblijf en werk waar mogelijk in de buitenlucht, daar is de kans op besmetting het 
kleinst. 

• Werk meer in kleinere groepen, zodat je met minder mensen tegelijk in een ruimte bent. 
• Kijk of dagbesteding meer te spreiden is over de week of te verdelen over meerdere 

dagen, zodat je in kleinere groepen kan werken. 
• Pas waar mogelijk de inrichting van de ruimte aan. 
• Werk zoveel mogelijk in vaste groepen met vaste begeleiders. 
• Beperk wisselingen van groepen (ook tussen wonen en dagbesteding) en ruimtes. 
• Als er sprake is van verschillende aanbieders die voor een cliënt wonen en 

dagbesteding verzorgen, maak dan onderlinge afspraken om het mengen van groepen 
te beperken. 

• Bij bepaalde vormen van dagbesteding is er ook sprake van contact met derden. Denk 
aan een winkel of in de horeca. Weeg in het opstarten hierin mee wat voor de cliënt van 
waarde is. Bijvoorbeeld het missen van sociale contacten. 

Inzet persoonlijke beschermingsmiddelen en testen  
Wanneer een cliënt of medewerker verdacht wordt van een besmetting met het Corona 
virus, blijft de persoon thuis en laat zich testen. Bij een positieve uitslag blijft men thuis. Het 
gebruik van preventieve maatregelen beperkt zich dan ook tot die situaties waarvoor men 
altijd al persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikte. Veel informatie is hierover te vinden 
op Intranet.  
Bij vragen kan ook altijd gebeld worden met de coronalijn (06-11 15 48 95) 
Als medewerkers klachten hebben kunnen ze terecht bij de testlijn (035-647 5200, 
menukeuze 5).  
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Vervoer 
Het RIVM heeft richtlijnen uitgegeven op 28 mei aan de hand waarvan de VGN op 29 mei 
een handreiking heeft gepubliceerd. We hebben deze handreiking vertaald naar beleid voor 
Amerpoort. 

Algemene richtlijnen Vervoer 
• Allerbelangrijkste is dat gevraagd wordt of de cliënt zelf klachten heeft of één van zijn 

huisgenoten. Zo ja, laten testen en thuisblijven tot 7 dagen na het begin van de 
klachten én als de klachten 24 uur verdwenen zijn.    

• Voor en na de rit handen wassen of, als dat niet kan, desinfectiegel (70% alcohol) 
gebruiken 

• Geen mondkapjes gebruiken, tenzij (alleen) een cliënt zelf dit nadrukkelijk wil 
gebruiken. Hij/zij neemt dit zelf mee. 

• Chauffeur mag wel mondkapje gebruiken omdat hij op een dag heel veel cliënten 
ziet. 

• Als de bus leeg is, dient er te worden schoongemaakt met regulier 
schoonmaakmiddel voordat de volgende cliënten meerijden. 

• Vermijd grote drukte bij de ingang van de dagbestedingslocatie, werk zo nodig met 
verschillende openingstijden, wel uitgaan van hele dagen. 

Voor cliënten die woonachtig zijn in een woonlocatie: 
• Als het mogelijk is dat groepsmedewerker de cliënten naar de dagbestedingslocaties 

brengt, dan heeft dat de voorkeur. 
• Zo niet, zoveel als mogelijk een vaste chauffeur die de cliënten per woongroep 

wegbrengt naar evt. verschillende dagbestedingslocaties. Omdat de cliënten bij 
elkaar wonen, kunnen ze naast elkaar in de bus zitten.  

• De vaste chauffeur zet de rolstoelen vast, bij voorkeur hierbij niet tegenover elkaar 
staan. 

• Losmaken en uit de bus halen, zoveel als mogelijk door de vaste chauffeur of de 
vaste dagbestedingsbegeleiders. 

Voor cliënten die thuiswonend zijn:  
• Zoveel als mogelijk zelf naar dagbesteding komen, lopen/fietsen of weggebracht 

worden door familie met eigen vervoer. Werk zo nodig met deeltijdvervoer: op enkele 
dagen wordt de cliënt door familie vervoerd, op andere dagen verzorgt Amerpoort 
dat.  

• Als dat niet mogelijk is, worden de cliënten opgehaald waarbij de samenstelling van 
de dagbestedingsgroepen leidend is. Dus in 1 busje zitten de cliënten die ook samen 
dagbesteding hebben. Indien zij op dagbesteding de 1,5 meter afstand kunnen 
houden, proberen we dat ook in de bus, echter als dat niet lukt, dan maximaal 4 
cliënten in een busje zover als mogelijk van elkaar afzitten (zigzag). Als het clienten 
zijn die de 1,5 m afstand niet kunnen bewaren én men in één dagbestedingsgroep 
zit, kunnen er meer clienten in de bus. 

• De rolstoelen vast- en losmaken, zoveel als mogelijk door een vaste chauffeur.  
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Stroomschema  
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Behoort	cliënt	of	
medebewoners	tot	 JA

1.dagbesteding	met	
eigen	woninggroep	
of	in	kleine	groepen	
in	samenwerking	
met	1	of	2	andere	
woningen/loca;es

Als	er	1	cliënt	is	met	een	hoog	risico	
dan	afwegen	of	besluit	voor	
iedereen	geldt.	Er	kan	ook	gekeken	
worden	naar	andere	veilige	
oplossingen.	

NEE

Cliënt	kan	zich	aan	
maatregelen	houden?

JA

NEE

Dagbesteding	bij	
Amerpoort?

Dagbesteding	of	
(betaalde)	baan	

NEE

JA

JA

1.dagbesteding	met	
eigen	woninggroep	
of	in	kleine	groepen	
in	samenwerking	
met	1	of	2	andere	
woningen/loca;e

2.dagbesteding	bij	
dagbestedingsloca;e	

Conform	RIVM	richtlijnen

Werkomgeving	
voldoet	aan	
voorwaarden?

We	wijzen	het	externe	adres	op	de	
verantwoording	de	werksitua;e	veilig	in	te	
richten	of	zoeken	samen	naar	een	oplossing

3.Dagbesteding	elders	
of(betaalde)	baan		

Conform	RIVM	richtlijnen	
incl.	vervoersprotocol

JA

HeeK	de	cliënt	of	
thuissitua;e	corona	
gerelateerde	klachten?

JA
Laat	de	cliënt	testen	
en	thuisblijven	tot	de	
uitslag	bekend	is

NEE

Test	wijst	op	corona	=	Deelname	aan	
dagbesteding	is	toegestaan	vanaf	7	
dagen	na	ontstaan	klachten	en	
minimaal	24	uur	klachtenvrij

Test	wijst	niet	op	corona

NEE


