
Stand van zaken afspraken corona-maatregelen binnen Olivier 
28 mei 2020 
 
Beste ouders, broers en zussen van Olivier 
 
Ongeveer een week geleden hebben we jullie, na de landelijke aankondiging van de 
verruiming van de maatregelen in verband met de coronacrisis, geïnformeerd over de 
manier waarop we daar binnen Olivier mee om willen gaan. Uitgangspunt is dat veel 
meer rekening kan worden gehouden met individuele zaken in de manier van handelen 
binnen ons Ouderinitiatief. 
De afweging tussen collectief belang en individueel belang blijft daarbij bestaan: we 
willen nog steeds de risico's voor alle bewoners en het team zoveel mogelijk beperken 
maar tegelijkertijd moeten onze bewoners een aantal zaken in hun sociale leven weer 
kunnen gaan oppakken.  
Zoals aangekondigd zijn en worden er in overleg met de ouders per bewoner 
verschillende afspraken gemaakt, afhankelijk van de situatie van de bewoner, en van 
de mogelijkheden en onmogelijkheden  die werk of dagbesteding, vervoer en de 
uitoefening van eventuele hobby's bieden. 
 
In overleg met Jolanda is per bewoner een plan gemaakt van wat wel en niet kan. 
Met deze brief willen we jullie antwoord geven op een aantal vragen die door 
meerdere ouders zijn gesteld. 
 
Bezoekregeling: 
De eerste vraag heeft betrekking op de afspraken rondom bezoek van ouders aan de 
appartementen en bezoek van bewoners aan hun ouders, nu werk of dagbesteding 
voor de meeste bewoners weer op gang komt.  
We kiezen voor een stapsgewijze verruiming van maatregelen. Dat betekent dat we nu 
eerst de effecten gaan zien van het weer gaan meedoen aan dagbesteding en werk. Als 
dit goed gaat, kunnen daarna hopelijk vervolgstappen worden gezet: ouders die op 
bezoek in de appartementen van hun zoon of dochter kunnen komen of bewoners die 
bij hun ouders op bezoek kunnen komen. We kiezen er dus voor om uitbreiding van de 
bezoekregeling van en aan ouders nog even te laten wachten. We gaan intussen wel in 
overleg met ASVZ over de termijn waarop we hier verdere stappen in kunnen zetten. 
 
Terras: 
Door het team is een tuintafel met banken onder de boom op het grasveldje voor 
Olivier gezet. Het os de bedoeling dat daar ouders afspreken met hun zoon of dochter. 
Als je toch per se op het terras wil zitten, ontsmet dan voor en na gebruik de zitplaats. 
Alles met inachtneming van hygiëne- en afstandseisen. 
 
  



Afspraken met familie (ondermeer zussen en broers): 
Mits in overleg met het team, op afspraak en met handhaving van de 1,5 meter 
afstandseis is dat mogelijk. Ook weer alleen buiten op het grasveldje bij de 
picknicktafel. Overleg met het team en op afspraak om te voorkomen dat het ineens 
veel te druk wordt. 
 
Boodschappen: 
We kiezen er nog even voor om de bewoners niet zelf boodschappen te laten doen in 
de supermarkt. We merken zelf dat het erg lastig is binnen winkels de afstandseis te 
handhaven en we willen onze bewoners daar nog niet aan blootstellen. Ouders moeten 
dus nog even zelf de boodschappen blijven verzorgen voor hun zoon of dochter. 
 
Regiotaxi: 
In tegenstelling tot wat de regiotaxi zelf stelt op haar eigen website, rijdt deze niet voor 
hobby's of andere activiteiten. De regiotaxi zorgt alleen voor vervoer bij calamiteiten 
en voor noodzakelijk ziekenhuisbezoek en dergelijke. Dat betekent dat ouders zelf 
voorlopig het noodzakelijke autovervoer van zoon of dochter naar hobby, 
dagbesteding of werk uitvoeren. 
 
We blijven de overheidsmaatregelen volgen, zeker als corona onverhoopt weer de kop 
opsteekt. Nog steeds geldt dat als bij Olivier besmetting uitbreekt, Olivier op slot zou 
moeten. 
 
Met vriendelijke groet, namens bestuur Stichting en het Team, 
 
Gijs 


