
 

 
 

Nieuwsbrief naar aanleiding van de persconferentie van 28-9-2020   

   

Het huidige beleid wat we nu hanteren blijft van kracht, dit geld voor MEEVivenz maar 

ook voor  het beleid dat gehanteerd wordt in de wijkteams e.d. We zullen dit nogmaals duidelijk 

weergeven in onderstaand bericht. Wij verwachten en verzoeken jullie om dit goed door te lezen 

en vooral om je er aan te houden. De noodzaak is hoog dat iedereen dat ook doet!   

“Regels werken alleen als men ze naleeft”.   

   

De nadruk ligt op “werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan”!   

We willen iedereen dan ook vragen om goed te kijken of een face-to-face contact echt nodig is, 

of dat het telefonisch of via beeldbellen gedaan kan worden. Als dat niet mogelijk is dan goed te 

overwegen of je op huisbezoek moet of dat het gesprek buiten (lopend) gedaan kan worden of 

mogelijk op kantoor in een speciaal coronaproof kantoor. Hierbij zal er goed gelucht moeten 

worden en 1,5 meter afstand gehouden moeten worden.   

   

We hebben landelijke maatregelen gekregen maar ook regionaal zijn er aparte regels. Deze zijn te 

vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-

maatregelen-tegen-het-coronavirus/lokale-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/in-de-

regio, houd deze site zelf ook goed in de gaten.   

   

Voor iedereen in Nederland geldt:    

• blijf bij klachten thuis en laat u testen;   

• houd 1,5 meter afstand van anderen;   

• was vaak je handen en hoest/nies in je ellenboog;    

• werk zoveel mogelijk thuis;   

• vermijd drukte:   

o ga weg als het druk is;   

o reis zoveel mogelijk buiten de spits.   

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-

antwoord/persconferentie-coronavirus-28-september-in-eenvoudige-taal   

   

Voor ons geldt:   

Kantoorwerken   

Op kantoor is het de bedoeling dat er dus zo min mogelijk mensen werken. Medewerkers die er 

dagelijks zitten hebben dat afgestemd met hun leidinggevende en zullen zich aan de 

maatregelen houden die afgesproken zijn:   

• houd 1,5 meter afstand van elkaar   

• was je handen bij binnenkomst   

• volg de looproute   

• schrijf je in op de aanwezigheidslijst   

• gebruik alleen de bureaus die beschikbaar gesteld zijn   

• maak je werkplek schoon zodra je klaar bent met werken   
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• blijf niet kletsen in de gang of bij het koffieapparaat   

• lunchen op 1,5 meter van elkaar vandaan of ga even naar buiten   

• als het druk is, ga dan thuis werken   

• blijf niet op kantoor hangen na een overleg en/of printmoment   

• lucht het kantoor waar je zit (helaas ook op koude dagen)   

• Overleg met elkaar via Teams   

   

Face-to-face afspraken   

Bij een huisbezoek verzoeken we jullie om kritisch na te gaan of dit echt noodzakelijk is. Bij een 

overleg met cliënten dient de 1,5 meter gehandhaafd te blijven zodat beschermingsmiddelen zoals 

een mondkapje niet nodig zijn. Kan dit niet, dan is het gebruik van een mondkapje noodzakelijk. 

De beschermingsmiddelen zijn te bestellen bij Jolanda 

Steenhuis jolanda.steenhuis@meevivenz.nl. De hygiëne na een huisbezoek is van groot belang. 

Was/desinfecteer je handen, je laptop, telefoon, e.d.   

   

Inlopers, cliënten die binnenlopen met een vraag/verzoek dienen in de agenda van de consulent, 

die dit gesprek op zich neemt, genoteerd te worden. Naam en telefoonnummer is voldoende.   

Dit is dus alleen nodig voor inlopers die geen afspraak hebben.   

   

Groepsafspraken of één op één gesprekken   

Afspraken face-to-face met meerdere personen zullen ook alleen gedaan worden als 

daar echt noodzaak voor is. Via Teams kan er namelijk ook prima met meerdere personen 

vergaderd worden.   

Mocht een face-to-face vergadering echt noodzakelijk zijn, dan gelden daar dezelfde regels voor 

als hierboven, maar alleen in een ruimte die al deze mensen coronaproof kan faciliteren (de 

kantoren zijn niet ingericht op grote groepen en dat is ook zeker niet de bedoeling).    

Daar bovenop komt dat iedereen zich zal moeten inschrijven/aanmelden bij de organisator en 

mensen die zich niet ingeschreven hebben, kunnen dus niet deelnemen aan de vergadering, 

training of bijeenkomst. Als er toch een vergadering, training of bijeenkomst gefaciliteerd wordt 

door/bij een externe (hotel, congrescentrum e.d.) dan zijn de regels die daar geleden leidend + de 

gedragsregels die landelijk gelden. De aanmelding zal via de organisator lopen, maar mogelijk zal 

er ook een aanwezigheidslijst van de externe ingevuld moeten worden.   

   

De protocollen voor trainingen, bijeenkomsten en evenementen die het Expertise Centrum 

gemaakt hebben zijn nog steeds van kracht. Deze zijn te vinden 

via https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/   

   

Groepsafspraken face- to-face voor interne overleggen moeten goed afgewogen worden. 

   

Lokale afspraken   

Als er binnen het team afspraken gemaakt zijn dan blijven deze van kracht. Het beleid blijft zoals 

het nu gehandhaafd wordt.   
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Van groot belang   

Het is van groot belang dat de agenda’s met de afspraken (cliënten, medewerkers, professionals) 

duidelijk en bijgewerkt in je agenda genoteerd staan. De cliënten staan in de systemen maar van 

andere afspraken is het handig als mailadressen/telefoonnummers erbij vermeld staan (niet in de 

titelomschrijving maar in de notities). Mocht je ziek worden dan is je agenda leidend voor het 

bron- en contactonderzoek.   

   

Wij willen jullie nogmaals verzoeken om de regels/maatregelen, die mogelijk iets verslapt waren, 

weer strikt in acht te nemen. Onze regio zit in fase 2 (zorgelijke) en kan binnen no time naar fase 

3 (ernstig) gaan.    

Handhaaf dus alle maatregelen op kantoor maar ook in het gewone dagelijks leven.   

   

Medewerkers die zich niet aan de maatregelen houden zullen aangesproken worden door hun 

leidinggevende. Bij (meerdere) overtredingen of moedwillig niet meewerken aan de 

maatregelen kunnen dus consequenties hebben. Uiteraard hopen we dat ieder zijn eigen 

verantwoordelijkheid hierin draagt.   

   

Voor vragen, opmerkingen, sparren en andere zaken kunnen jullie altijd 

mailen naar calamiteiten@meevivenz.nl of rechtstreeks bellen met Yvette Tol (06-53640368) 

Preventiemedewerker of Jolanda Steenhuis (06-24360159) Facilitaire Beheer   
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