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Betreft: Brief aan cliënten van Siza  
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Beste cliënt van Siza,  

 

De Nederlandse regering heeft in de persconferentie van dinsdag 19 mei verteld hoe de landelijke 

maatregelen tegen het coronavirus eruitzien voor de komende periode. In deze brief leest u hoe 

Siza met de maatregelen omgaat. Vanaf 20 mei gaan de versoepelingen in.  

 

Versoepeling maatregelen 

Tot nu toe geldt nog steeds: houd anderhalve meter afstand van anderen en blijf zoveel mogelijk 

thuis. Als we hier rekening mee houden, kunnen we ook iets meer versoepelen. Echter, het virus is 

er nog wel even, dus we zullen met zijn allen voorzichtig moeten blijven. Niet alles gaat 

tegelijkertijd open. We gaan in kleine stapjes versoepelen. Voor Siza betekent dat vanaf 20 mei het 

volgende: 

 

 Dagbesteding/werk wordt langzaam weer opgestart, rekening houdende met anderhalve 

meter afstand. Kan dit niet? Dan wordt met u gekeken naar een alternatief.  

 Buitenschoolse opvang, dagopvang en logeren wordt stap voor stap weer opgestart voor 

kinderen tot 12 jaar.  

 Middelbare scholen gaan vanaf 1 juni weer open. Buitenschoolse opvang en logeren wordt 

stap voor stap weer opgestart voor kinderen ouder dan 12 jaar. We bespreken met ouders 

en scholen hoe we dit mogelijk kunnen maken. 

 Voor het gebruik van het openbaar vervoer en het bezoeken van terrassen, bioscopen, 

restaurants/cafés, musea en overige culturele instellingen gelden de landelijke regels.  

 

Kijken naar mogelijkheden 

We houden alle maatregelen vol om te voorkomen dat mensen ziek worden van het coronavirus. 

Begeleiders en behandelaren komen daarom zo min mogelijk bij mensen thuis. Ze proberen u zo 

goed mogelijk te ondersteunen door u te bellen, te beeldbellen en te appen. Wij begrijpen dat deze 

vorm van contact niet altijd genoeg is om te ondersteunen. In die situaties kijkt de 

begeleider/behandelaar met u naar maatwerk, zodat we elkaar toch zo veilig mogelijk kunnen zien 

en spreken. We snappen dat het lang duurt. Dat is voor iedereen moeilijk. Met de versoepelingen 

die vanaf 20 mei ingaan, zetten we weer een stapje in de goede richting. Beetje bij beetje kunnen 

we deze coronatijd dan iets beter volhouden samen.  
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Samen staan we sterk tegen Corona. Wij informeren u zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op 

landelijk niveau of binnen Siza.  

 

Videoboodschap 

In deze videoboodschap licht de raad van bestuur deze brief toe. 

 

Steunpunt Medezeggenschap 

We kunnen ons voorstellen dat u de maatregelen moeilijk vindt of vragen heeft. Of dat u uw 

verhaal kwijt wilt, los van uw begeleider. Dan kunt u bellen of mailen met de medewerkers van het 

Steunpunt Medezeggenschap van Siza. Zij luisteren naar uw verhaal en kunnen u informatie 

geven. U kunt bellen op 088-377 90 95 of mailen via medezeggenschap@siza.nl.  

 

Vanaf juni communiceren we de nieuwste ontwikkelingen niet per post maar via www.siza.nl, zodat 

u altijd de meest actuele informatie heeft.  

 

 

 

Julianne Meijers en Jan-Dirk Sprokkereef 

raad van bestuur Siza 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UTldZYRSPXA
mailto:medezeggenschap@siza.nl
http://www.siza.nl/

