
 

 
 

 
 
 
Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat 

er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.  

 

Alle maatregelen zijn te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-

lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen 

 

Maar wat betekent dat nu voor ons? 

 

 

Goede ondersteuning voor de cliënt staat vooraan. Dit doen we op afstand, tenzij..  
Indien mogelijk; werk thuis! 

 

 

1. Wanneer wel / niet een mondkapje? 

Wij adviseren iedereen om een mondkapje te dragen op zijn/haar werkplek. Als je achter je werkplek zit 

mag het mondkapje af. Zodra je je werkplek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het 

mondkapje weer op te zetten.  

 

Mondkapjes (voor gebruik tijdens kantooruren) zijn op te vragen bij Jolanda: 

jolanda.steenhuis@meevivenz.nl 

 

 

2. Afwegingskader voor fysiek contact 

Het is belangrijk dat je blijft afwegen welke vorm van contact past bij de specifieke situatie van de cliënt. 

De huidige afwegingskaders blijven gelden: 

 

Afwegingskader voor professionals 

Afwegingskader voor vrijwilligers  

 

3. Groepsafspraken en trainingen 

Groepsafspraken en trainingen houden we zoveel mogelijk op afstand (digitaal). 

 

We vinden dat trainingen die juist in deze tijd essentieel zijn, bijvoorbeeld over eenzaamheid en 

mantelondersteuning, face-to-face door moeten kunnen gaan. Overweeg goed of dit op een veilige manier 

kan. In dat geval blijven de huidige maatregelen en kaders geldig. 

De trainingen van MEEK2 worden of afgezegd of digitaal gehouden.  
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4. Beleid samenwerkingspartners 

In gemeenten waar wij direct samenwerken met Stichting Jeugdteams en ContourdeTwern blijft het lokaal 

afgestemde beleid geldig. Dit beleid is afgestemd met de manager. Bij vragen hierover hier over kan je 

direct contact opnemen met je manager.   

 

Deze maatregelen hebben impact op jullie en de alle inwoners waar jullie je voor inzetten. Ondanks deze 

omstandigheden staan wij voor zo'n goed mogelijke hulp en ondersteuning. Jullie zijn hierin onmisbaar en wij 

waarderen en danken jullie voor al het goede werk. 

 

Heb je aanvullende vragen? Stel deze dan aan je leidinggevende of mail ze door  

naar calamiteiten@meevivenz.nl 
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