
 

 
 

 

 

Beste collega’s. 

 

Hierbij belangrijke informatie inzake vaccinatie en de update n.a.v. de persconferentie van 8 maart 

2021. 

 

Belangrijke informatie: 

 

Reactie op mail directeur MEE NL 

Naar aanleiding van de mail in de nieuwsbrief van 3 maart jl.  kwamen er vragen binnen en dit is de 

reactie van Yvon van Houdt, Directeur MEE NL. 

 

Ter toelichting; wij hebben als MEE NL voor clientondersteuners niet het standpunt ingenomen dat zij 

extra voorrang moeten krijgen. Er zijn beroepsgroepen die hoger op de urgentielijst moeten staan, 

mensen die vanuit de aard van de functie die veel risico lopen doordat het beroep lichamelijke nabijheid 

vraagt (zoals uiteraard ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en verpleeghuiszorg) en/of functies 

waarbij door de aard van de functie ook haarden kunnen ontstaan van bestemmingen (woon/zorg 

instellingen). Al dan niet in combinatie met elkaar. Maar natuurlijk ook cliënten zelf die in een 

risicogroep vallen (waarover nu nog druk overleg plaatsvindt). Ik ben het met je eens dat 

clientondersteuners werk doen waarvoor fysieke afspraken vaak gewenst zijn omdat alleen digitaal vaak 

niet volstaat. Over het algemeen kan dit wel op 1,5 meter afstand gebeuren. Dus: wel een vitaal beroep, 

maar anderen lopen meer risico. Ik zie hierin een parallel met de 1000,- euro zorgbonus discussie. Ook 

hierover hebben we aangegeven dat andere beroepsgroepen er meer aanspraak op kunnen maken.  

 

Hartelijke groeten, 

Yvon 

 

Op onderstaande link is te volgen wanneer wie aan de beurt is 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-

tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers  

  

  

Update persconferentie 8 maart 2021: 

Begin van de zomer moet het mogelijk zijn om, diegene die dat wil, minimaal voor de 1e keer 

gevaccineerd te zijn.  

 

De besmettingen en ziekhuisopnames zijn stabiel maar nog wel te hoog. Daarom komen er 

geen versoepelingen maar correcties en kleine aanpassingen. 

 

Avondklok 

Verlengd t/m 30 maart 2021 m.u.v. op 15, 16 en 17 maart voor medewerkers/bezoekers van 

het stembureau. 

Binnen Kalkhaven 37

3311 JC Dordrecht 

Corona nieuwsbrief,  

d.d. 8 maart 2020 
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Zwemlessen 

M.i.v. 16 maart 2021 mogen de zwemlessen/afzwemmen voor kinderen t/m 12 jaar weer 

hervat worden 

- met klachten blijf je thuis 

- ouders staan buiten 

- niet douchen 

 

Sporten boven 27 jaar 

M.i.v. 16 maart 2021 mag er buiten en op een sportaccommodatie gesport worden in groepjes 

van 4 op 1,5 meter afstand. 

 

Winkeliers 

M.i.v. 16 maart 2021  < 50 m2 - 2 klanten tegelijk 

   > 50 m2 – 1 klant per 25 m2 met een maximaal van 50 klanten 

   Tijdsblok blijft 

 

Reisadvies 

Blijft negatief, blijf in Nederland en ga niet op reis 

 

Bezoek verpleeghuizen 

Er mag meer bezoek komen in tehuizen waar iedereen is ingeënt.  

 

Pasen 

Als iedereen zich aan de regels houdt en het R getal zakt, zou het rond Pasen mogelijk 

moeten zijn om de terrassen en het HBO/Universiteiten weer (gedeeltelijk) te openen.  

 

Zelftesten 

Er komen zelftesten (met of zonder hulp) waarmee je jezelf kan testen.  

Deze worden beschikbaar gesteld voor scholen, werkgevers maar ook voor jezelf. Hierdoor 

kan je jezelf testen op voorhand (en dus veilig ergens heen) of om te zien of je besmet ben t. 

 

APP 

Er komt een app Toegangstesten voor aanvang van evenementen maar niemand is verplicht 

om zich te vaccineren. 

 

Wat houdt dit in voor MEEVivenz: 

Zelfsneltesten 

De zelfsneltesten zijn beschikbaar voor medewerkers/vrijwilligers in een schrijnende casus + 

risicogroep.  De testen zijn op te vragen bij Jolanda Steenhuis via facilitair@meevivenz.nl  

en je neemt je leidinggevende mee in cc. Er komt vooralsnog geen regelmaat in het zelftesten.  

 

Maatregelen 

N.a.v. deze persconferentie en correctie/aanpassingen is er in de maatregelen voor MEEVivenz  

niks veranderd en gelden de afwegingskaders zoals ze nu zijn. 
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Rond de meivakantie zal er iets meer bekend worden over de zomervakantie. Wat zou het fijn zijn als 

we weer op een terrasje kunnen zitten, in eigen land maar ook zeker in het buitenland. 

We zijn er nog niet maar het vooruitzicht wordt steeds een heel klein beetje zonniger. 

Houd vol en zorg voor elkaar. Ga iets vaker naar buiten en probeer iets meer te bewegen. Probeer af 

en toe eens een loopvergadering buiten, fysiek of per telefoon. Houd afstand maar weet elkaar wel te 

vinden. Nog even….heel even doorzetten, we kunnen het! 

 

Dit  is wat ik jullie voor nu kan melden, 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  

 

Volgende persconferentie: 23 maart 2021 

 

Vriendelijke groetjes,  

Het Coronateam en Bestuur 
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