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Aan de cliënten van 24-uurs- en  

maatschappelijke opvanglocaties 
van RIBW K/AM 
 
 
 
 
 

Haarlem, 29 mei 2020 
 
 
uw kenmerk ons kenmerk 
      RvB/st/20.029 

 
 
Betreft: Bezoek onder voorwaarden weer mogelijk  

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Meer dan twee maanden geen bezoek. Dat moet lastig zijn geweest. Of ronduit zwaar. Er is goed 
nieuws. Met ingang van 29 mei is één persoon per cliënt per dag van harte welkom op uw locatie. 
De locatie bepaalt zelf of dat een vaste bezoeker is of dat het mag wisselen. In dat laatste geval 

kunt u meerdere mensen ontmoeten, apart van elkaar op verschillende dagen. < per locatie wordt 
de brief op dit punt aangepast > 
 
We hebben dit besluit samen met onze clustermanagers genomen. Dit deden we nadat minister 
Hugo de Jonge (VWS) besloot - na een proefperiode - beperkt bezoek bij verpleeghuizen weer toe 

te staan omdat dit weer veilig kan. 
 

De gezondheid van u, het bezoek en ons personeel, kan alleen worden gewaarborgd als iedereen 
op 1,5 meter afstand blijft en er geen verkoudheidsklachten zijn. Dus vraag vooraf ook even aan 
degene die op bezoek komt hoe hij of zij zich voelt. Twijfelt u? Stel het bezoek dan uit. 
 
Kan het niet te druk worden nu er weer meer bezoek mogelijk is? We denken van niet. De 
clustermanagers en medewerkers zullen er samen met u voor zorgen dat bezoek zoveel mogelijk 

gespreid wordt in de week.  
 
De afgelopen weken heeft u contact kunnen houden door te bellen, te facetimen of te videobellen. 
Wij gunnen u een veilig ‘schermloos’ contact van mens tot mens. Heb het goed met elkaar!  
 
Heeft u vragen? 
Stel ze aan één van de begeleiders of de clustermanager van uw locatie.  

 

Deze brief en meer informatie over zaken die u kunnen raken vindt u terug op onze website 
www.ribw-kam.nl/Corona. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Naomi Tas en Rob de Jong 
Raad van Bestuur 

http://www.ribw-kam.nl/Corona

