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Informatiebrief voor ouders, broers en zussen en team van Olivier 
1 oktober 2020 
 
 
Beste allemaal, 
 
 
Met deze brief willen we jullie opnieuw informeren over de manier waarop we bij Olivier 
proberen het coronavirus buiten de deur te houden nu de besmettingen in het hele land weer 
oplopen. We ontkomen er niet aan weer wat strenger te worden. 
Met deze brief willen we jullie tegelijkertijd de invulling van de laatste vacature vertellen. 
 
Hygiëne 

− De algemene regels blijven natuurlijk gelden en we hebben het team gevraagd hierop 
alert te zijn en te blijven: geen handen geven, vaak handen wassen, hoesten en niesen 
in de elleboog, zo goed mogelijk afstand houden. Deur- en liftknoppen en trapleuningen 
worden elke dag schoongemaakt. 

− Aanvullend zullen via de werkgroep Beheer twee handdesinfectie dispensers worden 
aangeschaft die bij de deuren van de gemeenschappelijke ruimte worden geplaatst. 

 
Mondkapjes 

− Landelijk ligt er nu een dringend advies om in alle winkels mondkapjes te gebruiken. 
Olivier volgt uiteraard dat advies. Zowel teamleden als bewoners gaan mondkapjes 
dragen bij winkelbezoek. Ouders wordt gevraagd ervoor te zorgen dat hun 
zoon/dochter de beschikking over een mondkapje heeft.  

− Teamleden kunnen mondkapjes dragen bij de noodzakelijke fysieke verzorging van 
bewoners: dit wordt per bewoner met bewoner zelf en ouders afgestemd. 

 
Bezoek 

− Volgens de nieuwste landelijke regels mag er nog maar met maximaal drie personen 
op bezoek worden gegaan op het appartement van de bewoners. 

− Ouders en andere verwanten wordt dringend verzocht zo min mogelijk, en alleen indien 
echt noodzakelijk, in de gemeenschappelijke ruimte te komen. 

 
Communicatie 

− We willen jullie nogmaals dringend verzoeken geen individuele teamleden met jullie 
vragen, zorgen of twijfels over de coronamaatregelen te belasten: zij bepalen het beleid 
niet en kunnen ook genomen besluiten niet zomaar zelf veranderen. 

− Vragen kunnen worden gesteld aan het bestuur of aan teamleider Jolanda. 
 
Teamsamenstelling 

− We zijn erg blij dat we erin geslaagd zijn de laatste openstaande vacature bij Olivier te 
vervullen. Per 1 november zal Annemarie Jansen, woonachtig in Moergestel, Miranda 
opvolgen als huishoudelijk medewerker. Er is een positief verlopen sollicitatiegesprek 
geweest met Lucinda, Wendy en Marianne Stasse. Vervolgens is een gesprek 
georganiseerd met de bewoners dat eveneens positief heeft uitgepakt. 

 
We hopen jullie met deze brief voldoende duidelijkheid te hebben gegeven; zo niet: neem 
contact op! 
 
 
Namens bestuur Stichting Olivier, 
Gijs 


