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Datum: 
20 mei 2020 
Betreft: Brief aan cliënten van Siza, familie en -vertegenwoordigers  

Kenmerk: Corona (onze ref. 20.019/RvB) 
 
 

 

 

Beste cliënt van Siza, familie of cliëntvertegenwoordiger, 

 

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

maatregelen tegen het coronavirus eruitzien voor de komende periode. Bij Siza hebben we de 

afgelopen weken met cliënten, verwanten en medewerkers een plan met versoepelingen per locatie 

uitgewerkt, met maatwerk waar nodig. Vanaf 20 mei gaan de versoepelingen in.  

 

Tijdens het maken van die plannen is rekening gehouden met deze spelregels: 

- Niet het virus verder verspreiden 

- Cliënten blijven gezond en voelen zich prettig  

- Medewerkers blijven gezond en kunnen veilig werken 

 

 

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.  

 

Voor cliënten van Siza betekent dat het volgende: 

 Bezoek maken we weer mogelijk vanaf 20 mei. We lopen daarmee dus al vooruit op de 

landelijke versoepeling van bezoek in de gehandicaptenzorg. De manier waarop bezoek 

kan, is per locatie verschillend. Vraag je regiebegeleider naar de afspraken die gelden op 

jouw locatie. 

 Dagbesteding/werk blijven we zoveel mogelijk op de woonlocatie doen.  Dat doen we 

omdat de regering zegt: “werk zoveel mogelijk thuis”. 

 Buitenschoolse opvang, dagopvang en logeren is weer mogelijk voor kinderen tot 12 jaar.  

 Vanaf begin juni mogen ook de middelbare scholen en het voortgezet speciaal onderwijs 

weer open. We kijken per gebied wat dat voor onze cliënten betekent. 

 Met de kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste kunnen weer afspraken gemaakt 

worden. Maar: dan moeten zowel jij als de kapper (of pedicure e.d.) klachtenvrij zijn. 

Siza  

raad van 

bestuur 

Postbus 532 

6800 AM  

ARNHEM  

 

(088) 

3779100  

info@siza.nl 

 

www.siza.nl 

 



 

 
 

2 
 

Sommige mensen kunnen eerder ziek worden, omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben 

of zich niet aan de regels van anderhalve meter afstand kunnen houden. Dan zijn we 

voorzichtiger met kappers e.d.. Je maakt hierover afspraken met je regiebegeleider.   

 De regering gaat nog afspraken maken over vervoer met taxibedrijven. We moeten dus 

nog even wachten op duidelijkheid daarover. Voor het reizen met het openbaar vervoer 

gelden de landelijke regels: alleen doen als het noodzakelijk is.  

 Activiteiten als museum-, bioscoop-, restaurant- en terrasbezoek raden we nog zoveel 

mogelijk af. 

 

We kunnen de maatregelen versoepelen omdat er nog steeds maar 1 besmetting is 

geweest bij Siza. Dat is heel goed nieuws. Als het aantal besmettingen toch toe zou 

nemen, dan moeten we de versoepelingen weer terug draaien. Daarom vragen we 

iedereen voorzichtig te blijven! 

 

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.  

 

Videoboodschap 

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

 

 

 

  

 

 

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

je altijd de meest actuele informatie hebt. 

   

 

Julianne Meijers en Jan-Dirk Sprokkereef 

raad van bestuur Siza 

 

Vind je de maatregelen moeilijk of snap je niet waarom ze voor 

jou gelden? Neem contact op met de regiebegeleider. Ook kun je 

bellen of mailen met de medewerkers van het steunpunt 

medezeggenschap. Ze luisteren naar je verhaal en kunnen je 

informatie geven.  

088-377 90 95 of medezeggenschap@siza.nl 

Bereikbaar van maandag tot en vrijdag van 9.00 -17.00 uur. 

 

 

 

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

