
 

 
 

 

 

Beste collega’s. 

 

Hierbij weer een beknopte update naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari 2021. 

 

We zitten nu in een fase waarin er meer, goed overwogen, risico genomen kan worden mits de andere 

maatregelen + de basismaatregelen goed in acht genomen en uitgevoerd worden.  

De maatregelen die nu versoepeld worden, zijn niet onomkeerbaar en zijn bij stijging van de cijfers zo 

weer terug te draaien maar …. de scholen zullen niet mee dicht gaan. 

De avondklok blijft en het blijft 1 persoon thuis ontvangen t/m 15 maart 2021. Volgende 

persconferentie staat voor 8 maart 2021. 

 

Er zijn vier punten die verruiming hebben gekregen m.i.v. 3 maart 2021 

1. Voortgezet onderwijs en MBO’s worden weer opengesteld 

- 1 dag per week naar school 

- 1,5 mtr afstand 

- zelfde regels als lagere school inzake testen, besmetting, quarantaine e.d. 

 

2. De contactberoepen mogen weer aan het werk 

Alle contactberoepen met inachtneming van reserveren + checkgesprek 

 

3. Winkelen op afspraak 

Buiten click & collect nu ook op afspraak (2 personen per verdieping, 6 klanten per uur met een 

tijdslot van 10 minuten)  

 

4. Buiten sporten in groepsverband t/m 27 jaar 

Geen competitie en bij je eigen club 

 

Wat houdt dit in voor MEEVivenz 

1) Groepswerk kinderen: We gaan weer starten met de kind groepstrainingen. Het welzijn van het 

kind staat centraal, het starten van een groep is hier helpend in. Een kind kan ook weer naar 

de scouting en naar een sportclub.  

2) We volgen het beleid van de scholen zelf, t.a.v. het wel of niet fysiek aanwezig zijn van de 

SMW’ers/ouder-kind coaches op de scholen. De ene school houdt iedere externe buiten de 

deur, de ander stelt aanwezigheid van de SMW’er/ouder-kind coach juist op prijs. In deze 

laatste situatie stimuleren we onze SMW’ers/ouder-kind coaches om op de school het werk 

weer op te pakken (volgens de geldende richtlijnen).  

3) Onze ambulante medewerkers, die voor de Coronatijd 4 á 5 huisbezoeken per dag aflegden, 

bereiden het aantal bezoeken bij cliënten m.i.v. 3 maart 2021 uit naar 2 cliënten per dag. De 

overige 2 á 3 contacten verlopen via beeldbellen, telefonisch of wandelend met de cliënt. In 

geval van een crisissituatie wordt natuurlijk wel een huisbezoek afgelegd.  
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Dit was de update zoals het er nu voor staat en ik hoop iedereen een beetje lucht krijgt met de 

verruimingen zoals ze nu genoemd zijn. Nog steeds de avondklok en maar 1 persoon op visite per dag 

maar we kunnen nu wel even lekker naar de kapper (de nagelstylist, de accupunctuur, 

schoonheidsspecialiste, e.d.) en voor de jongere collega’s, stagiaires en studenten is het weer mogelijk 

om lekker met je sportmaatjes te sporten.  

 

We hebben de schaatsen binnen 1 week ingeruild voor de zonnebrand …en dat in februari! 

We kunnen boven op de verruimingen dus ook nog lekker genieten van de zon, de warmte en het 

lentegevoel dat hierbij komt kijken. 

 

Mocht je nog vragen hebben n.a.v. de persconferentie dan kunnen deze gemaild worden naar je 

leidinggevende of naar calamiteiten@meevivenz.nl. De update zal ook te vinden zijn op Veelgestelde 

vragen Corona | MEEVivenz  

 

Vriendelijke groetjes,  

Het Coronateam en Bestuur 
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