
 

 
 
 
  
ROUTEKAART WONEN 

  
 

In deze routekaart zijn periodes van 2 weken opgenomen. Dit zorgt ervoor dat wij kunnen zien wat de 
effecten zijn van het gewijzigde beleid. Belangrijk om hierbij te vermelden, is dat bij een nieuwe 
besmetting de betreffende groep weer “op slot” gaat. Bij meerdere besmettingen op meerdere locaties 
kan het zelfs nodig zijn om het beleid terug te draaien. Natuurlijk hopen we dat dit niet nodig zal zijn.  
  
De maatregelen die hieronder beschreven zijn, betreffen de algemene maatregelen. Voor iedere cliënt 
zal, indien nodig, gekeken worden naar alternatieven als de maatregelen niet aan blijken te sluiten bij 
de (zorg)vraag van de individuele cliënt. Het alternatief moet echter wel altijd passend zijn binnen de 
veiligheidsmaatregelen van het RIVM en de overheid. We doen dus een dringend beroep op iedereen 
om niet zonder overleg van de maatregelen af te wijken! Het kan ook nodig zijn om op locatie 
afspraken aan te passen. Op sommige locaties wonen namelijk zeer kwetsbare cliënten. Dit zal echter 
altijd in overleg gaan met de ouders/familie.  
  
De routekaart voor PSW Wonen ziet er als volgt uit:  
  
Per 3 juni  

• Cliënten mogen 1 x per week bezoek ontvangen op de eigen kamer van 1 of 2 vaste personen. 
Daarnaast mag er per week nog een contactmoment zijn buiten in de tuin of voor een 
wandeling. Dit met inachtneming van de geldende regels zoals die onderaan de brief nogmaals 
zijn beschreven (algemene uitgangspunten voor bezoek).  

• Als een bezoek op het eigen appartement niet passend is bij de zorgvraag, kan afgesproken 
worden dat de cliënt mee naar huis gaat voor een bezoek. In de thuissituatie is er dan geen 
contact met andere mensen dan de vaste bezoekers van de cliënt en worden alle hygiëne 
maatregelen in acht genomen.  

• Cliënten kunnen weer een afspraak maken bij de kapper in de buurt. Thuiskappers doen dit op 
het eigen appartement van de cliënt onder dezelfde voorwaarden als bezoekers.   

• Cliënten mogen weer naar buiten voor bijvoorbeeld ziekenhuisafspraken, een ijsje eten en een 
boodschap doen. Dit alles met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dit kan alleen als de 
cliënt dit zelf goed kan hanteren, anders met begeleiding of met de ouders/familie (dit is dan 
het 2e contactmoment van de week). 

  
  
Per 17 juni  

• Alle cliënten mogen 1 x per week op bezoek bij een vast adres maar nog niet overnachten. Dit 
bezoek vindt plaats bij degenen die ook de vaste bezoeker is van de client, waarschijnlijk de 
ouder/verwant. In de thuissituatie is er geen contact met andere mensen dan de vaste 
bezoekers van de cliënt en worden alle hygiëne maatregelen in acht genomen.  

• Onderhoudswerkzaamheden kunnen weer uitgevoerd worden als er enige mate van urgentie is 
(denk bijvoorbeeld aan periodieke keuringen, legionella, aanleggen telefonie, echt achterstallig 
schilderwerk). Onderhoudsmedewerkers houden zich aan dezelfde regels als andere bezoekers 
en hebben geen contact met cliënten.    

  
 
 



 

 
 
 
 
 
Per 1 juli  

• Per cliënt mogen er 2 bezoekmomenten per week zijn op het eigen appartement. Per keer 
mogen er 1 of 2 mensen op bezoek komen, in totaal mogen dit 4 verschillende mensen zijn.  

• De cliënt mag naar een vast bezoekadres en daar ook overnachten of het weekend verblijven. 
Tijdens het logeren worden contacten met anderen dan het gezin waar men logeert, beperkt. Is 
de cliënt of iemand in het gezin ziek op het moment van terugkeer naar het WBC, dan de cliënt 
op het logeeradres en wordt de reguliere quarantainetijd in acht genomen.      

• Bijeenkomsten met ouders kunnen weer gehouden worden met een maximum van 30 mensen 
en met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Deze bijeenkomsten zullen buiten de 
woonlocaties georganiseerd worden.   

• Vrijwilligers en stagiaires worden weer tot de locaties toegelaten.  
  
 

Per 1 augustus  

• Cliënten kunnen nu op 2 verschillende plekken op bezoek gaan, maar mogen maar op 1 plek 
overnachten.  

• Meerdere bezoekmomenten per week zijn mogelijk, mits dit op afspraak gedaan wordt én op 
het eigen appartement of buiten. Er kan geen gebruik gemaakt worden van algemene ruimtes 
en sanitair. Bezoekers mogen geen contact hebben met andere cliënten.  

• Vrijetijdsactiviteiten zoals bioscoop, wandelclubje etc. kunnen weer opgestart worden mits de 
richtlijnen van het RIVM en 1,5 meter afstand gewaarborgd zijn.  

  
 

Terugkomst naar WBC   
Cliënten die momenteel thuis verblijven, hebben op 3 juni, 17 juni en 1 juli de mogelijkheid om terug 
naar het WBC te komen. Uiteraard mits ze niet ziek zijn en er thuis ook niemand ziek is. Bij terugkomst 
zullen wij hun gezondheid de eerste dagen extra in de gaten houden.  
  
  
Dagbesteding voor cliënten van de WBC’s  
De dagbesteding van PSW is vanaf 11 mei weer opgestart voor thuiswonende cliënten voor wie nog 
langer thuisblijven ernstige nadelige gevolgen zou hebben. Mondjesmaat wordt de dagbesteding 
momenteel uitgebreid. Vanwege de 1,5 meter afstand die permanent gewaarborgd moet blijven, is het 
totaal aantal mensen dat naar de dagbesteding kan komen, beperkt. Dit zal voorlopig zo 
blijven. Daarom is ervoor gekozen om in eerste instantie de cliënten die nog bij hun ouders wonen, 
terug te laten komen naar de dagbesteding. Het vervoer is daarbij een extra ‘uitdaging’ omdat ook daar 
de 1,5 meter grens gehanteerd moet worden.   
  
De verwachting is dat deze situatie zeker tot medio augustus of 1 september zal duren. Tot die tijd zal 
er voor de cliënten op de WBC’s gezorgd worden voor een goede daginvulling. Hierbij zullen we ook 
steeds meer op zoek gaan naar gezamenlijke activiteiten met de eigen groep die buiten de deur kunnen 
plaatsvinden. Medewerkers van de dagbesteding blijven meewerken op de WBC’s om hier vorm aan te 
geven en te zorgen voor een goede personele bezetting. Voor cliënten voor wie dit onoverkomelijk is 
en die hier ernstige hinder van ondervinden, zoeken we naar alternatieven om toch een antwoord te 
kunnen geven op hun zorgvraag.   
  
  



 

 
 
 
 
 
Algemene uitgangspunten voor bezoek   

• Men mag alleen op bezoek komen als hij/zij of leden van het gezin geen gezondheidsklachten 
zoals hoesten, keelpijn of koorts hebben.   

• Men houdt zich ook in het dagelijkse leven goed aan de voorschriften van het RIVM en de 
overheid.  

• Bij binnenkomst wast iedereen de handen.   

• Na het bezoek of bij terugkeer, gaan de cliënten (naar hun kamer om) de handen en het gezicht 
te wassen.  

• Iedereen houdt zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter aan.   

• Knuffelen en kussen worden vermeden. 

• Bezoek dient vooraf aangemeld te worden. 

• Bezoekers hebben geen contact met andere cliënten.  

• Als cliënten mee naar huis gaan, brengen wij hem/haar naar de voordeur.  

• Bezoekers hebben geen toegang tot algemene ruimtes en sanitair.  
  
Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen nog altijd maar kleine stapjes zijn naar een ‘normale’ 
situatie. En dat we nog steeds een groot beroep doen op ieders flexibiliteit en begrip. Dat geldt ook 
voor de medewerkers op de groepen, want ook zij zouden graag zien dat alles weer ‘als vanouds’ was. 
We zullen het ook nu weer samen moeten doen. Wij heb daar vertrouwen in en hopen dat we met 
deze routekaart veilige en goede stappen maken.   
  

 


