
 

 
 

 

 

 

CORONAVIRUS UPDATE 
11 maart 

 

 

Beste collega’s, 

 

In overleg met het MT en HR is er besloten dat Susan Broos (HR) en Yvette Tol-van Beers 

(preventiemedewerker) de landelijke nieuwsberichten in de gaten houden. Zij zullen jullie op de 

hoogte houden van het laatste nieuws rondom het Coronavirus. 

Met vragen kunnen jullie in eerste instantie terecht bij je leidinggevende, mochten jullie er samen niet 

uit komen dan kan je leidinggevende terecht bij Yvette of Susan. 

 

Contactgegevens: 

Susan Broos susan.broos@meevivenz.nl of 06-5286 8577  

Yvette Tol-van Beers Yvette.Tol@meevivenz.nl of 06-5364 0368 

Hieronder volgt een update van de nieuwe maatregelen die het RIVM en de veiligheidsregio Noord-

Brabant hebben getroffen. 

 

Voor heel Nederland geldt:  

· Geen handen meer schudden. 

 

Specifiek voor medewerkers werkzaam of woonachtig in Noord-Brabant geldt tot en met 16 

maart: 

· Probeer de komende dagen zoveel mogelijk thuis te werken. Je overlegt met je leidinggevende of het 

werk het toelaat dat je thuis werkt; 

· Bij verkoudheidsklachten, hoesten of koorts blijf je sowieso thuis. Hierin volgen we de richtlijnen die 

we in eerdere updates/berichtgevingen hebben opgenomen; 

· Probeer werktijden te spreiden waar mogelijk; 

· Matig je sociale contacten en ga alleen als het strikt noodzakelijk is nieuwe sociale contacten aan; 

· Bescherm ouderen en kwetsbare groepen extra; 

· Alle organisatoren van evenementen en bijeenkomsten worden opgeroepen om het laten doorgaan 

van de evenementen te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten. 

 

Binnen Kalkhaven 37

3311 JC Dordrecht 



 

 
 

Wat houdt dit in voor je werkzaamheden (specifiek voor medewerkers werkzaam of woonachtig 

in Noord-Brabant): 

· Je informeert de klant over het niet door gaan van de geplande afspraken van komende week Dit 

geldt vooralsnog tot en met maandag 16 maart a.s.). Je probeert hen telefonisch op weg te helpen en 

maakt tot nadere berichtgeving geen nieuwe afspraak. 

· In situaties van spoed dienen we maatwerk te leveren, op welke manier kun je aanhaken bij de spoed 

situatie? Overleg met je leidinggevende wat de mogelijkheden zijn voordat je in actie komt.  

· Je meldt je af voor gemeentelijke overleggen of vergaderingen op kantoor. Bekijk de mogelijkheid of 

je telefonisch alsnog kunt aansluiten. 

· Mocht je in een van de komende dagen een evenement of bijeenkomst organiseren, overleg dan met 

je leidinggevende of deze uitgesteld of afgelast dient te worden.  

 

Verder verwijzen wij jullie naar de berichtgevingen vanuit het bestuur zoals eerder verzonden.  

Mochten er updates zijn en/of redenen om bovenstaande bij te stellen, dan lees je dit direct op 

intranet of word je hierover per mail geïnformeerd. 

 


