
 

 
 

 

 

 

CORONAVIRUS UPDATE 
18 maart 

 

Beste collega’s,  

Hierbij de update van 18 maart 2020 

 

Vanaf vandaag vallen alle beroepen van de WMO en jeugd onder cruciale beroepen. Ten eerste 

houdt dit in dat het recht op kinderopvang ook bij ons van toepassing is. Wij zijn nog aan het 

inventariseren welke andere gevolgen dit voor ons heeft. Wij houden jullie op de hoogte! 

 

Thuiswerken 

Inmiddels zijn we allemaal thuis geïnstalleerd en zijn de maatregelen die vanuit de regering genomen 

moeten worden grotendeels uitgevoerd.  

  

De afgelopen dagen werd de Werkgroep Corona, het Bestuur en MT overladen met werk dat 

uitgezocht en uitgewerkt moest worden. De media werd (wordt) scherp in de gaten houden en ook de 

signalen en vragen vanuit de collega’s werden direct opgepakt, besproken en terug gecommuniceerd.  

  

Naar aanleiding van jullie vragen is er besloten een FAQ pagina te maken zodat je op je gemak kan 

kijken of je vraag er tussen staat en rustig kan lezen wat het antwoord is. Ook zullen we vragen die 

jullie hebben en die er nog niet in staan beantwoorden en in de FAQ zetten voor iedereen die met een 

soortgelijke vraag rondloopt. Naast de FAQ zal ook andere belangrijke informatie gedeeld worden 

bijvoorbeeld over thuiswerken en communicatie tools. Deze informatie zal steeds worden aangevuld. 

 

Vragen en andere belangrijke zaken over het Coronavirus, thuiswerken, kinderopvang e.d. kunnen naar 

een aparte mailbox gestuurd worden. Deze is daar speciaal voor aangemaakt en zal op alle werkdagen 

bekeken worden zodat vragen direct besproken kunnen worden.  

  

De link naar de FAQ is: https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/  

De link naar de mailbox: calamiteiten@meevivenz.nl  

Schroom niet om vragen te stellen, kom ermee! Mogelijk kunnen wij ook niet op alle vragen een 

antwoord vinden maar we zullen er alles aan doen om dat wel voor elkaar te krijgen.  

  

Samen komen we er wel uit!  
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