
 

 
 

Corona update 4 november 
 
 
 
 
 
 
Beste collega’s 
Hierbij weer een update naar aanleiding van de persconferentie van gisteren. 
 
Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. 
Het kabinet heeft besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, 
extra maatregelen in te stellen. Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 
november gelden de nieuwe maatregelen. 
 
Wat betekent dit voor onze dienstverlening: 

- Hulpverlening gaat door. Wijkteams blijven open, ook voor cliënten die inlopen. 
- Buurthuizen, waaronder buurtwerk en jongerenwerk gaan dicht. 
- Trainingen en groepsactiviteiten 

o Trainingen voor kinderen kunnen doorgaan. 
o Overige trainingen en activiteiten worden niet meer fysiek gehouden maar gebeuren 

online. 
- Het afwegingskader fysiek contact blijft van kracht met één aanpassing voor huisbezoeken: 

Cliënten mogen maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen (zie bijlage). Dit is toegevoegd bij 
de checklist voorbereiding voor het fysieke contact. 

- Hulpverlening buiten met cliënten max 2 personen. (1 hulpverlener en 1 cliënt). 
- Gemeentelijke buurthuizen zullen ook dicht gaan. Voor collega’s die vanuit deze locaties 

werken:  in afstemming met je manager kan er naar een alternatief gezocht worden indien je 
toch een locatie nodig hebt. 

 
Regionaal 
Zoals al duidelijk werd in de persconferentie overweegt het kabinet extra maatregelen voor de 
zwaarst getroffen regio's waar de besmettingscijfers maar niet omlaaggaan. Daarbij zijn o.a. genoemd 
de regio's Rotterdam en Zuid Holland Zuid (rondom Dordrecht). Als de cijfers daar niet dalen wordt er 
aankomende weken gekeken of er voor bepaalde regio’s strengere maatregelen genomen moeten 
worden. Zodra hier meer over bekend wordt communiceren wij dit uiteraard direct met jullie. 
 
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) facilitair beheer. 
 
Alle informatie is ook terug te lezen via onderstaande link: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-
lockdown 
 
Het coronateam en bestuur 
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