
 

 
 

 

 

 

CORONAVIRUS UPDATE 
27 maart 

 

Beste collega’s,  

Er zijn momenteel geen nieuwe zaken te melden vanuit de berichtenstroom of media maar we zijn wel 

druk bezig met andere berichtgevingen. 

 

Deze zijn te vinden op https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/  

Vragen kunnen naar je leidinggevende of naar calamiteiten@meevivenz.nl 

 

De onderwerpen die nieuwe zijn: 

 

Tips en adviezen mentale gezondheid 

Er komt momenteel een hoop op jullie af en er kunnen zorgen en stress ontstaan door het werk, maar 

ook in de thuissituatie of beiden.  

Het is daarom dus van belang dat je ook goed voor jezelf blijft zorgen. Via een artikel wil ik jullie tips 

meegeven ten aanzien van de mentale gezondheid. 

Het is een mooi maar lang artikel en zeker belangrijk voor onze collega’s die met cliënten werken of 

zelf (in de nabijheid) te maken hebben met emotionele gevoelens omtrent het Coronavirus. Pik eruit 

wat voor jou kan werken en bespreek het met diegene waar jij je lekker bij voelt. Dit kan je partner zijn, 

je ouders, een vriend(in) maar ook een collega kan je hierbij helpen. Stel je open en deel het, blijf er 

niet mee lopen. 

Het gehele artikel is te vinden in de FAQ  

 

Richtlijnen huisbezoek  

Eerder is er gecommuniceerd over de richtlijnen die gelden voor ons werk. Daarbij is met betrekking 

tot huisbezoeken aangegeven dat wij:    

• Waar mogelijk huisbezoeken vervangen door telefonisch contact   

• Geen huisbezoeken afleggen tenzij dit noodzakelijk is. 

 

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM bij het vertalen van de maatregelen naar ons dagelijks werk.    

In deze notitie wordt meer invulling gegeven aan de richtlijnen voor huisbezoeken en welke 

afwegingen er gelden als die volgens inschatting noodzakelijk / urgent zijn. 
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Bij alle richtlijnen die we publiceren kan het zijn dat voor jouw team wordt besloten om af te wijken van 

de richtlijnen. Als de richtlijnen afwijken van reeds gemaakte afspraken in het team, overleg met je 

manager welke afspraken geleden.  

 

Het gehele artikel is te vinden in de FAQ  

 

Experttafel LVB-Corona 

Hoe leg je een LVB client uit wat Corona is en hoe te handelen om verspreiding en besmetting te 

voorkomen. Het Expertise Centrum heeft een mooi filmpje gemaakt met 3 tips en klinkjes naar 

ondersteunend materiaal. Experttafel LVB – Corona 

 

Aanvraag benodigdheden voor thuiswerken 

Daar het fulltime thuiswerken voor een niet zo lang tijd is maar zeker lang genoeg is om goed te 

moeten zitten, is er besloten om kleine aanpassingen ( bijv. laptopstandaard, voetensteun, 

toetsenbord) te bestellen voor diegene dat dat nodig acht. De route voor het aanvragen is als volgt: 

• Aanvraag via je manager 

• Manager mailt naar Jolanda met het verzoek wat er besteld moet worden 

• Ophalen kan op afspraak op de Binnen Kalkhaven in Dordrecht bij Jolanda (bij voorkeur op 

dinsdagen) 

• Alle spullen dienen na de thuiswerkperiode weer ingeleverd te worden mits je anders 

afspreekt met je manager 
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