
 

 
 

 

 

Beste collega’s. 

 

Hierbij weer een update n.a.v. de persconferentie van 13 april 2021 en een stukje extra informatie over 

vaccineren. 

 

Informatie n.a.v. de persconferentie 

We zitten nog midden in de 3e golf. 

De zorgmedewerkers lopen op hun tandvlees en het ziekteverzuim is hoog. Ook in de samenleving 

loopt de spanning op, zijn de problemen groot en wordt het steeds moeilijker om je aan de 

maatregelen te houden.  

De besmettingen onder de kwetsbare burgers neemt af door het vaccineren maar onder de 60 jarigen 

nemen de besmettingen en ziekenhuisopnames toe. 

 

Toch is er een einde in zicht en kan de maatschappij geleidelijk open.  

Hiervoor is er een openingsplan opgesteld met mogelijke data die niet vaststaan en die mogelijk nog 

aangepast worden (door de besmettingscijfers, ziekenhuisopnames, vaccinatie achterstand e.d.) 

 

Openingsplan op een rijtje 

Stap 1: 28 april 2021 

- Avondklok eraf 

- Terug naar 2 personen op bezoek 

- Terrassen mogen open (onder voorwaarden) 

- Winkeliers mogen verder open 

- Per 26 april 2021: de HBO’s en de Universiteiten mogen weer voor 1 dag per week open. 

 

Stap 2: 11 mei 2021 

- Buitensporten verruimen 

- Buiten recreatie (pretparken/dierentuinen) 

- Sportscholen/zwembaden open (onder voorwaarden) 

 

Stap 3: 26 mei 2021 

- Terug naar 4 personen op bezoek 

- Groepsgrootte binnen vergroten naar 30 personen ( in achtneming van het oppervlakte) 
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Stap 4: 16 juni 2021 

- 6 of meer personen op bezoek 

- Maximale grootte in publieke ruimtes 

- Groepsgrootte binnen vergroten naar 50 personen ( in achtneming van het oppervlakte) 

- Regels horeca/culturele sector verruimen 

- Regels binnen- en buitensport verruimen 

 

Stap 5: 7 juli 2021 

- Groepsgrootte binnen vergroten naar 100 personen ( in achtneming van het oppervlakte) 

- Regels horeca/culturele sector verruimen 

- Regels binnen- en buitensport verruimen (wedstrijden) 

 

Deze data zijn geen belofte maar een richting/indicatie. 

Begin juli kan elke volwassene, die wil, gevaccineerd zijn met een 1e vaccinatie. 

 

BSO 

Per 19 april 2021 gaat de BSO weer open voor alle kinderen. Net als bij de kinderdagopvang, de 

gastouderopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke 

verspreiding tegen te gaan. 

 

AstraZeneca vaccin is veilig voor mensen boven de 60 jaar. Onder de 60 jaar wordt het niet meer 

gegeven. Ook niet aan mensen die het risico willen nemen. Er zijn andere vaccins voor de groep onder 

de 60 jaar. 

Jansen Vaccin ligt stil 

 

Vaccineren 

De coronavaccinatie talkshow met Daphne Bunskoek staat op YouTube. Welke vaccins zijn er nu 

allemaal en hoe goed beschermen zij tegen het coronavirus? Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? En 

welke bijwerkingen kan ik verwachten als ik geprikt ben? In de talkshow geven experts antwoord op 

belangrijke vragen over coronavaccinatie. De coronavaccinatie talkshow: experts beantwoorden 

veelgestelde vragen - YouTube 

 

Hieronder nogmaals de 2 linkjes naar de volgorde van vaccinnatie zoals deze nu bij het RIVM bekend 

is (bijgewerkt t/m 13 april 2021). 

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

tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_bDmpKxoTSQ
https://www.youtube.com/watch?v=_bDmpKxoTSQ
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers


 

 
 

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

tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken 

 

Het Bestuur is zich ervan bewust dat onze medewerkers samenwerken met collega’s van andere 

organisaties die mogelijk al wel gevaccineerd zijn. Dit is vervelend maar er is geen ruimte voor 

uitzonderingen. Dit is o.a. door MEE NL nagevraagd bij VWS.   
 

Wat houdt dit in voor MEEVivenz: 

Naar aanleiding van deze persconferentie is er in onze werkwijze en aanpak niets veranderd. 

Ook wij zullen per week kijken wat het kabinet en RIVM aangeeft aan versoepelingen of aanpassingen 

in de maatregelen en deze dan binnen het Bestuur/MT en Coronateam bespreken en mogelijk 

aanpassen. 

 

Naar aanleiding van deze persconferentie en vooral het stappenplan is er een klein zonnetje dat rond 

juli fel kan gaan schijnen. Het is een stappenplan met veel “mogelijk”, “mitsen” en “maren” maar zoals 

veel van ons wilden is er een soort van overzicht wanneer we weer steeds een stukje dichter bij het 

“normale leven” terugkomen. De Engelsen zitten al heerlijk aan hun pint op een (super koud en nat) 

terras maar o o o wat willen wij dat ook graag. Gezien het stappenplan moeten we nog (heel) even 

wachten en we denk dat we dat met z’n allen ook best nog wel even volhouden. We moeten wel, maar 

we kunnen het ook! 

Nederland loopt voorop met de pilots voor evenementen/festivals, voetbalwedstrijden, 

theatervoorstellingen en natuurlijk die vakantie op Rhodos, de hele wereld kijkt mee. Daar mogen we 

best een beetje trots op zijn (en voor wie het lukt om een plekje te bemachtigen is het gewoon even 

genieten en losgaan😊). 

Er gaat een hoop niet zoals men het verwacht had maar er komen ook mooie dingen naar boven op 

zakelijk gebied, onder collega’s, met cliënten en op privégebied. Er liggen andere protocollen om alles 

werkbaar te maken en te houden, we zoeken elkaar digitaal op en iedereen is hier flexibel in en werken 

we inmiddels al een jaar op deze “nieuwe manier” die straks ook niet meer weg te denken is. 

Vergaderen op afstand scheelt heel veel tijd, ook thuiswerken bevalt een hoop collega’s maar toch 

willen we ook heel graag weer face to face met elkaar werken of even over het weekend praten met 

een kopje koffie bij het koffieapparaat. Nog heel even en dan kunnen we onze werkweek (lees 

werkplek) weer zelf inplannen en zelf bepalen of je een dagje thuis werkt of juist op kantoor.  

 

Tot de zomer zullen er steeds meer verandering komen in onze werkwijze, afwegingskaders. e.d. maar 

dan de andere kant op…. mits alle “mogelijk”, “mitsen” en “maren” meewerken. 
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Dit is wat we jullie voor nu kunnen 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: mogelijk op 20 april 2021 

 

Vriendelijke groetjes,  

Het Coronateam en Bestuur 
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