
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Update Corona vaccinatie, 
05-01-2021 

Binnen 
Kalkhaven 37 
3311 JC 
Dordrecht 

 
 

Beste collega’s, 

 

Allereerst de beste wensen voor 2021! 

 
Vandaag stond onze gehele dag in het teken van de vaccinatiestrategie, omdat wij als organisatie in 
afwachting waren van het bericht van het ministerie van VWS of onze medewerkers voorrang 
krijgen bij de vaccinatie van het coronavaccin. Zojuist hebben wij hierover een bericht ontvangen. 
 
Hieronder kunnen jullie in het bericht van Sociaal Werk Nederland lezen hoe de doelgroepen 
ingedeeld zijn qua urgentie en wanneer zij ongeveer ingepland staan voor vaccinatie. 
 
 
 
Bericht coronavaccinatiestrategie en Sociaal Werk 
Het ministerie van VWS heeft de coronavaccinatiestrategie bijgesteld. In de bijlage vindt u de 
kamerbrief van minister De Jonge met een nieuw overzicht van in totaal 9 doelgroepen. Op 6 
januari start de vaccinatie van de 1e groep. Dit betreft zorgmedewerkers van verpleeghuizen en 
kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en een deel van de Wmo-
ondersteuning. 
 
Eerste groep Wmo-ondersteuning 
Hieronder valt alleen de volgende Wmo-ondersteuning: 

• dagbesteding ouderen met dementie 
• huishoudelijke hulp 
• maaltijdvoorziening 

Vervolg 
De medewerkers beschermd wonen intramuraal vallen onder de 4e groep (start vaccinatie 
februari/maart): intramurale GGZ-cliënten en hun medewerkers. 
Medewerkers die de overige Wmo-ondersteuning aanbieden kunnen in de 8e groep 
gevaccineerd worden (verwachte start vaccinatie april): 

• begeleiding 
• overige dagbesteding 
• maatschappelijke opvang 
• wijkteams 
• etc. 

 



 

 

 

 

 

 

De visie achter de strategie is dat eerst die professionals in aanmerking komen die betrokken 
zijn bij één op één zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen en mensen met een 
beperking. VWS geeft aan dat het soms moeilijk is om grenzen te trekken, er moeten keuzes 
gemaakt worden. Niet iedereen kan meteen in de eerste ronde gevaccineerd worden. Deze 
planning is afhankelijk van goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. 
  
Sociaal Werk Nederland heeft een kort lijntje met VWS over de coronavaccinatiestrategie. Zodra 
er nieuwe informatie is informeren we u. We verwachten binnenkort extra informatie over de 
wijze waarop medewerkers aangemeld kunnen worden bij de GGD voor een vaccinatie-afspraak. 

Jennifer Elich, Sociaal Werk Nederland 
 
5 januari 2021  
 
Zie de bijlagen voor meer informatie. 

Bijlagen 

• vaccinatiestrategieinfographicpzzlPDC19-216682 C.pdf 
• vaccinatiestrategieinfographicPDC19-216682 B.pdf 
• Vaccinatiestrategie kamerbrief PDC19-216682 A.docx 

Bron VWS 

 
 

 
Zoals jullie gelezen hebben vallen onze medewerkers van de WMO ondersteuning onder groep 8. 
Hierbij ook de link naar de vaccinatiestrategie vaccinatiestrategie-flowchart.pdf en naar de meeste 
gestelde vragen vragen over de keuze en volgorde voor vaccinatie | Rijksoverheid.nl. 

 
Voor sommige collega’s kan dit een teleurstelling of juist een opluchting zijn. Iedereen heeft een 
persoonlijke mening en voorkeur en we hopen dan ook dat dit gerespecteerd wordt. Mochten er 
gevoelens zijn die je bespreekbaar wilt maken dan is dat uiteraard altijd mogelijk bij je 
leidinggevende. Blijf daar niet mee lopen!! 

 
Uiteraard kunnen vragen ook altijd gemaild worden naar calamiteiten@meevivenz.nl en update zal 
ook te vinden zijn op veelgestelde vragen Corona | MEE-Vivenz 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Het coronateam en het bestuur 
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