
 

 
 

 

 

 

CORONAVIRUS UPDATE 
15 maart 2020 

 

 

Beste collega’s, 

 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 

coronavirus. Hierbij een update van wat er in de persconferentie verteld is. We melden alleen die zaken 

die relevant zijn voor ons werk. 

 

Deze volgende landelijke maatregelen gelden vanaf morgen t/m 6 april 2020. 

- Kinderopvang, basisscholen, MBO’s, HBO’s en Universiteiten gaan dicht. Hierbij wordt gekeken hoe 

het onderwijs nu gegeven kan worden. Examenklassen hebben hoge prioriteit. 

- Alle eerder gecommuniceerde maatregelen blijven van kracht  

 

WAT HOUDT DIT VOOR ONS IN? 

 

Thuiswerken 

Alle medewerkers wordt sterk geadviseerd om te werken vanuit huis. Voor een aantal afdelingen zijn 

aparte regelingen gemaakt (bijvoorbeeld service bureau) 

 

Thuiswerken betekent: 

- Geen fysiek cliëntencontact meer: geen huisbezoek en geen mensen ontvangen tenzij er sprake is 

van een urgente situatie 

- Onderhoud zoveel mogelijk telefonisch contact met je cliënten. Bel ze zo nodig regelmatig om te 

horen hoe het gaat en of dat er iets voor hen moet gebeuren 

 

In nader overleg met je leidinggevende worden afspraken gemaakt over andere werkzaamheden 

vanuit huis. 

 

Scholen zijn dicht - Kinderopvang 

Werknemers van MEE-Vivenz vallen niet onder de mensen met cruciale beroepen. Dit houdt in dat je 

zelf verantwoordelijk bent voor kinderopvang indien dit aan de orde is. (Momenteel wordt er met 

topprioriteit door VWS gewerkt aan zorgen dat toegang/ wijkteams voor kwetsbare mensen ook tot 
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de cruciale beroepsgroepen wordt gerekend. De regel kinderopvang kan hier dus nog worden 

aangepast. We houden jullie op de hoogte) 

 

Indien je geen kinderopvang kunt regelen, hanteren we de volgende stappen. Dit in navolging van hoe 

hier landelijk mee om wordt gegaan: 

- Werk zoveel mogelijk thuis 

- Neem kortdurend betaald calamiteitenverlof op. Dit varieert van enkele uren tot max 3 dagen waarin 

je de tijd hebt om opvang voor kinderen te organiseren. Overleg dit van tevoren met je 

leidinggevende 

 

Locaties dicht 

- Alle locaties gaan dicht voor cliënten. We zorgen dat telefonische bereikbaarheid is geregeld. Ook 

blijven onze Servicebureaus bereikbaar 

- In overleg met de gemeenten en medewerkers worden specifieke afspraken gemaakt 

 

Trainingen 

Alle trainingen worden geannuleerd, ook op scholen en andere locaties.  

 

Overleggen/Vergaderingen/Bijeenkomsten 

Alle fysieke interne overleggen worden zoveel als mogelijk geannuleerd. We wonen geen externe 

bijeenkomsten meer bij.  

 

Wijkteams 

Medewerkers die werken in wijkteams onder regie van de gemeente volgen de richtlijnen van de 

gemeenten. Bij twijfel neem je contact op met je leidinggevende van MEE-Vivenz.  

 

Bovenstaande gaat in met ingang van morgenochtend, maandag 16 maart, 8.00 uur 

 

Wij hopen jullie hiermee voor nu meer duidelijkheid te geven. Maandag 16 maart wordt gekeken of er 

extra maatregelen en beleid vanuit MEE-Vivenz noodzakelijk is. Dat zullen we dan zo snel mogelijk 

communiceren. 

Vragen kun je stellen aan je manager. Deze vragen zullen de komende tijd worden verzameld voor het 

aanleggen van een FAQ overzicht. Hierover worden jullie geïnformeerd. 

 

Wij weten nog niet alles wat de komende periode ons gaat brengen en wat voor consequenties dat 

heeft voor ons werk. Het is een bijzondere periode voor ons allemaal.  



 

 
 

Belangrijk is dat we elkaar blijven vasthouden en waar nodig ondersteunen. Laten we daarbij ook doen 

wat nodig is voor onze cliënten, zij het op een andere manier dan we gewend zijn. We rekenen jullie 

volledige medewerking bij de uitvoering van de maatregelen. Alvast veel dank voor jullie inzet in deze 

bijzondere periode. Pas goed op jezelf, je gezin en de cliënten. Met elkaar komen we hier doorheen.  

 

Anke en Michiel 

 

 


