
 

 
 

 
 
Beste collega’s. 
 
Hierbij weer een update n.a.v. de persconferentie van 11 mei 2021 en de bevestiging van de 
maatregelen op 17 mei 2021. 
 
Informatie n.a.v. de persconferentie 
Stap 2 van het openingsplan gaat op woensdag 19 mei 2021 in. 
 
Hierbij een overzichtje van stap 2 zoals genoemd in de persconferentie: 

- Alle contactberoepen mogen weer open 
- Buiten terrassen mogen open van 06.0 – 20.00 uur (inclusief de terrassen van de 

sportkantines) met voorwaarden 
- Sport buiten: volwassen boven de 27 jaar (met voorwaarden*) 

Sport binnen: 2 personen (met voorwaarden*) 
- Cultuur: openlucht theaters en musea (met voorwaarden*) 
- Recreatie buiten mogen weer open (met voorwaarden*) 

*  Stap 2: Sportscholen open en buiten meer mogelijk | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 
 

Voortgezet onderwijs: 
Het verder loslaten van de 1,5 mtr maatregel in het voortgezet onderwijs wordt nog 
verder bekeken, hier komt op 25 mei 2021 een beslissing over. 
 
Vaccineren: 
Verder werd er verteld dat we een heel eind zijn met vaccineren en dat mogelijk in de 
eerste weken van juli, iedereen die dat wilt, een eerst vaccinatie gekregen kan hebben. 
 
Reizen: 
Per 15 mei 2021 zal er per land en per regio gekeken worden wat er mogelijk is. 
Het Digital Green Certificate (digitale reispas) en e app voor Europa zal rond juni klaar zijn 
voor gebruik. Gebruik de site “Wijs op reis”** om te zien welke kleur het land heeft, wat 
daar de regels zijn, e.d. 
** Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane | Nederlandwereldwijd.nl | 
Ministerie van Buitenlandse Zaken  
en Reizen | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 

Corona update en nieuwsbrief n.a.v. 
persconferentie, d.d. 18-5-2021 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2-sportscholen-open-en-buiten-meer-mogelijk
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen


 

 
 

Wat houdt dit in voor MEEVivenz: 
De trainingen kunnen weer van start. Uiteraard met de maatregelen die gelden, op 1,5 
meter afstand en dus met een maximum aantal personen (incl. trainers) per ruimte. Per 
pand moet er dus gekeken worden wat er mogelijk is aan vergaderruimtes, trainingen en 
dus ook aan de bezetting en een route door het gebouw. Graag in overleg met Jolanda 
Steenhuis.  
 
Volgende persconferentie: 1 juni 2021 
  
Ander verzameld nieuws 
Mail van MEE Nederland inzake de vaccinaties 
Dit is een mail van het VWS Communicatieteam Vaccinatie. We willen je graag op de hoogte houden 
van de laatste stand van zaken over de communicatie rondom coronavaccinatie. We roepen je op om 
bij te dragen aan de communicatie over coronavaccinatie en de communicatiematerialen in deze mail 
binnen je eigen netwerk en op je eigen kanalen te delen.  
 
Algemene folder des- en misinformatie 
We weten dat er mensen zijn die twijfelen over vaccinaties. Het is begrijpelijk dat mensen goed over 
hun keuze willen nadenken. In bepaalde regio’s wordt echter via brievenbussen onjuiste informatie 
over het coronavaccin verspreid. Omdat onder de ontvangers van deze onjuiste informatie ook 
ouderen zijn, die social media niet of minder gebruiken, hebben we een algemene des- en 
misinformatie-folder gemaakt. Deze folder helpt mensen bij het maken van onderscheid tussen juiste 
en onjuiste berichten. Met enkele algemene vaardigheden leren zij alert te zijn bij het bepalen of een 
bericht te vertrouwen is, of niet. Deze folder kan gedrukt en ingezet worden in regio’s, gemeenten of 
wijken waar onjuiste informatie over vaccineren ‘huis-aan-huis’ verspreid wordt. Het drukklare 
bestand van deze folder is te vinden op: 
https://news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie 
 
Communicatiemiddelen voor specifieke doelgroepen  
Om iedereen in Nederland te helpen met het maken van een keuze over vaccineren tegen 
corona voeren we een voorlichtingscampagne op radio, televisie en online. Sommige 
Nederlanders hebben andere middelen of kanalen nodig om geïnformeerd te raken. Daarom 
zijn er materialen gemaakt die voor hen geschikt zijn. In deze doorklikbare pdf staan alle 
materialen die op dit moment beschikbaar zijn in een handig overzicht. Je kan deze 
materialen inzetten om juist deze groep te informeren.  
 
Uitlegprikafspraak.nl 
Een afspraak maken voor de coronaprik kan telefonisch, maar gaat sneller en eenvoudiger online 
met een DigiD-account. Sommige mensen zien daar misschien tegenop of vinden het moeilijk. Om 
mensen te helpen heeft Stichting Digisterker, op verzoek van de GGD GHOR Nederland, een 

https://news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-805/20210504%20-%20Folder%20communicatiemiddelen%20voor%20specifieke%20doelgroepen.pdf


 

 
 

voorlichtingsdemo ontwikkeld met uitleg over het maken van een online vaccinatieafspraak. De 
demo is vrij toegankelijk voor iedereen en kan gebruikt worden door mensen die ondersteuning 
bieden aan mensen die hulp nodig hebben. De online uitleg is te vinden op uitlegprikafspraak.nl 
 
Informatiekaarten 
Op informatiekaarten worden veel gestelde vragen over vaccinatie op een eenvoudige 
manier uitgelegd. Dat maakt deze kaarten erg geschikt voor communicatie met bijvoorbeeld 
mensen met een taalachterstand. Er zijn nu informatiekaarten over bijwerkingen, 
zwangerschap en de keuze voor vaccinatie. De kaarten worden ook vertaald in het Engels, 
Duits, Frans, Pools, Turks en Arabisch. En ze worden als drukwerk neergelegd in 
wachtkamers van huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. De kaarten zijn in de 
communicatietoolkit coronavaccinatie  beschikbaar als pdf en als drukbestand zodat je ze 
ook zelf kan inzetten.  
 
Extra oproep voor vaccinatie ouderen 
Met een extra oproep in huis-aan-huis bladen wordt iedereen die is geboren in 1955 of 
daarvoor deze week nogmaals uitgenodigd om een afspraak te maken voor een vaccinatie.  
 
Communicatie Toolkit 
Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, staan in de 
communicatietoolkit coronavaccinatie kant-en-klare communicatiemiddelen die je kan 
gebruiken voor je eigen communicatie. De toolkit wordt continu bijgewerkt. 
 
Ken je iemand die deze mail ook wil ontvangen? Of wil je deze mail zelf liever niet meer ontvangen? 
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur dan een mail aan Carien Mulder 
 
Antwoorden n.a.v. vragen in de calamiteitenmailbox 

• Mogen de inloopspreekuren weer vanaf mei opgestart worden? 
Bij het starten van de inloopspreekuren is het risico dat inwoners buiten moeten wachten 
als er teveel mensen binnen zijn en dat is niet wenselijk. Ons voorstel is om vanuit 
praktisch oogpunt de inwoners gewoon een afspraak te laten maken.  

 
• Mogen de buurtbemiddelingsgesprekken weer bij de mensen thuis plaats vinden? 

Buurtbemiddelaars mogen op huisbezoek mits alle richtlijnen in acht worden genomen  
(2 personen per dag is nu de richtlijn). Vrijwilligers nemen net zoals onze medewerkers 
hiermee een bepaald risico. Omdat het vrijwilligers zijn, zou dit vooraf met hen 
besproken kunnen worden. Zo nodig kan in bepaalde (crisis) situaties gebruik worden 
gemaakt van de zelfsneltesten (zie beleid in een voorgaande nieuwsbrief). 

 
 

http://uitlegprikafspraak.nl/
https://news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-805/20210430%20Advertentie%20Andr%C3%A9%20Rieu%20en%20Noraly%20Beyer.pdf
https://news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie
mailto:cj.mulder@minvws.nl


 

 
 

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  
 
Vriendelijke groetjes,  
Het Coronateam en Bestuur 
 
 

mailto:calamiteiten@meevivenz.nl
https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/
https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/


 

 
 

 


