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Beste heer Gebbing,

Graag informeren wij u door middel van deze brief over het beleid dat Severinus hanteert conform 
de richtlijnen van het kabinet, de RIVM en de VGN. Dit beleid zal de basis vormen voor de 
aankomende maanden, waarbij wij u tijdig informeren mochten er veranderingen plaatsvinden.

Vanaf 1 september is een gedeelte van de dagbesteding van start gegaan. Hierbij is sprake van 
maatwerk, waarbij het openen van alle dagbestedingslocaties conform de richtlijnen helaas niet 
mogelijk is gebleken.

Externe samenwerkingsverbanden
Naar aanleiding van bovenstaande informatie heeft Severinus er helaas toe moeten besluiten, om tot 
nader order geen gebruik te maken van dagbestedingsplaats Hazewinkel. Daar het in contact komen 
met mensen (lees; Klanten, medewerkers en medecliënten) uit andere huishoudens risico's met zich 
mee brengt. Bovendien is het voor onze doelgroep niet mogelijk om de richtlijnen van RIVM te 
volgen. Om dit zoveel mogelijk in goede banen te kunnen leiden heeft Severinus ervoor gekozen 
waar mogelijk aangepaste dagbestedingsplaatsen aan te bieden.

Samen staan we sterk
We zijn ons ervan bewust dat dit ook voor u helaas grote gevolgen heeft. Uiteraard doen we er alles 
aan om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en zullen we daar waar mogelijk 
maatregelen conform de richtlijnen af bouwen. We vragen u dan ook om met ons mee te denken en 
vragen u om uw begrip. Severinus volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt u uiteraard op de 
hoogte bij wijzigingen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Stel ze gerust. U kunt uw vraag mailen naar 
zorgbureau(5)severinus.nl

Ik wil u vragen bovenstaand indien nodig met uw medewerkers te communiceren.
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