
 

 
 

 

 

Beste collega’s. 

 

Hierbij willen wij jullie op de hoogte stellen van een mailbericht van MEE NL over de vaccinaties. 

 

 

Beste Bestuurders, 
  
  
Omdat we vanuit de MEE-organisaties vragen krijgen over de vaccinatie van 
cliëntondersteuners, hebben we daarover contact opgenomen met VWS, het RIVM en de 
VGN. Deze informatie hebben we hieronder voor jullie op een rijtje gezet. Deze mail 
sturen we behalve aan jullie ook aan het Platform WLZ en WMO OCO, P&O en het 
platform Marcom. 
  
Het ministerie van VWS schaart cliëntondersteuners onder de categorie ‘Alle 
overige zorgmedewerkers’. In het vaccinatieschema deze categorie vanaf mei 
ingepland, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-
van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers  
  
Maar VWS moet de komende tijd nog bepalen of ze de groep ‘Overige 
zorgmedewerkers’ als één groep gaat behandelen of daarin een bepaalde volgorde 
gaat aanbrengen.  
VWS gaat het planningsschema de komende maand aanpassen en daarbij wellicht ook 
prioritering aanbrengen binnen de categorie. Prioritering betekent niet alleen volgorde 
van vaccinatie, maar ook óf een bepaalde beroepsgroep inderdaad voorrang krijgt. Dit is 
onder meer afhankelijk van de aanlevering van vaccins afgewogen tegen het belang van 
het inenten van een bepaalde beroepsgroep. VWS bekijkt dan bijvoorbeeld of de 
betreffende beroepsgroep in aanraking komt met kwetsbare mensen. En of het voor deze 
beroepsgroep mogelijk is om het contact met hun cliënten veilig te organiseren waardoor 
inenting minder urgent is. Dit betekent dat bij schaarste aan vaccins de mogelijkheid 
bestaat dat cliëntondersteuners als beroepsgroep uit ‘Overige zorgmedewerkers’ en 
daarmee uit het vaccinatieschema wordt geschrapt.  
  
Ook is lang niet zeker of de groep ‘Overige zorgmedewerkers’ inderdaad vanaf mei 
wordt gevaccineerd. Het vaccinatieschema wordt namelijk regelmatig aangepast aan de 
beschikbaarheid van vaccins en aan veranderende politieke keuzes. Hoe meer vaccins 
beschikbaar hoe sneller een nieuwe groep aan de beurt is.  
  
Bij de prioritering bepaalt VWS ook via welke weg de medewerkers worden opgeroepen 
(via hun werkgever, hun huisarts of via de GGD) en welke vaccin ze krijgen.  
  
Uitnodigingspakket 
Gaat het oproepen via de werkgever, dan kan die daarvoor een uitnodigingspakket 
aanvragen met daarin een werkinstructie voor hemzelf, de standaard uitnodigingsbrief 
voor medewerkers en een uitleg over het vaccin. Deze laatste is wettelijk verplicht, omdat 
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mensen deze info nodig hebben om te kunnen besluiten of ze zich wel of niet laten 
inenten.  
  
We moeten wachten op een nieuw planningsschema  
Zo lang nog niet bekend is wanneer en met welk vaccin cliëntondersteuners worden 
ingeënt, is het niet zinvol om een uitnodigingspakket aan te vragen. Ook omdat 
bijvoorbeeld met het nieuwe Janssen vaccin maar 1x ingeënt hoeft te worden en met 
andere vaccins 2x. Wat betekent dat medewerkers niet 2 maar slecht 1 uitnodig hoeven 
te krijgen.   
  
Het RIVM heeft op zijn website wel een aanvraagformulier voor uitnodigingspakketten, 
maar deze is (nog) niet bedoeld voor werkgevers van ‘Overige zorgmedewerkers’.  
  
Voor MEE betekent dit dat we moeten wachten totdat VWS heeft bepaald wanneer 
cliëntondersteuners aan de beurt zijn en op welke manier ze worden opgeroepen. Deze 
informatie vermelden ze dan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-
zorgmedewerkers  
  
Zodra we bij MEE NL belangrijke relevante informatie hebben, geven we die aan jullie 
door.  
  
  
Met hartelijke groet, 
 
Yvon van Houdt 
Directeur 

MEE NL  

 

 

Mocht je nog vragen hebben 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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