
 

 
 

 

 

Beste collega’s. 

 

Hierbij weer een update n.a.v. de persconferentie van 28 mei 2021 en overige informatie die voor 

jullie van belang is. 

 

Informatie n.a.v. de persconferentie 

Stap 3 van het openingsplan gaat op 5 juni 2021 in. 

- Alle locaties mogen weer open met aangepaste maatregelen 

- Thuis maximaal 4 personen per dag 

- Buiten maximaal 4 personen bij elkaar 

- Op een vaste locatie mag de groepsgrote maximaal 50 personen zijn  

Uitzonderingen hierop zijn uitvaarten, dat is verhoogd naar 100 personen 

- De horeca mag open van 06.00 -22.00 uur 

- Sport voor > 18 jaar, maximaal 50 personen, de 1,5 mtr wordt losgelaten bij sporten 

waarbij dat nodig is, de groepslessen zijn op 1,5 mtr afstand en de jeugdcompetitie mag 

weer van start maar nog wel zonder toeschouwers. 

- Werk nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis 

 

We zitten aan het einde van de lockdown en daarom moeten we ons nog steeds aan de 

basisregels houden. 

 

Volgende persconferentie: 30 juni 2021 

 

Wat houdt dit in voor MEEVivenz: 

Stap 3 houdt voor MEEVivenz in dat ook wij weer meer kunnen openen.  

Het zoveel mogelijk thuiswerken is nog niet opgeheven en ook de andere basisregels zijn 

nog steeds van kracht.   

We kunnen wel kijken naar welke werkzaamheden er weer fysiek opgepakt kunnen 

worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de trainingen, openen van wi jkteams en 

buurcentra https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/corona-actueel/nieuws/10526-

handreiking-voor-veilige-heropening-van-buurt-en-wijkcentra. Uiteraard moeten alle 

activiteiten op 1,5 meter, waardoor het aantal personen per training of bijeenkomst 

(gezien de beschikbare ruimten) lager is dan bovengenoemde 50 personen.  Het goede 

nieuws is: we mogen weer.  Belangrijk is dat we alles dusdanig inruimen en vormgeven, 

dat we zoveel mogelijk cliënten tegelijk verantwoord kunnen bedienen. Denk verder met 
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je eigen team goed na, welke (indirecte) werkzaamheden je met elkaar online blijft doen 

en welke je fysiek wil laten plaats vinden. Het advies is en blijft: “werk zoveel mogelijk 

thuis”. Houd dit advies bij het maken van je keuze in gedachte.  

 

Dit geeft een goed gevoel en langzaamaan zijn we weer op de weg terug.  

Bij vragen en aanpassingen staat het coronateam klaar om mee te denken zodat we het 

ook Coronaproof kunnen houden. 

 

Ander verzameld nieuws 

Platform P&O 

De voorlichter van het RIVM heeft ons het volgende verteld: (Zorg)medewerkers worden 

niet meer via de werkgevers uitgenodigd. Die routing was destijds ingesteld omdat er 

schaarste was aan vaccins en de overheid er van uit ging dat werkgevers in de zorg het 

beste zelf medewerkers konden selecteren waarvoor snelle inenting cruciaal was. 

Bijvoorbeeld omdat deze medewerkers vanwege hun functie direct contact hadden met 

coronapatiënten.  

Nu er geen schaarste meer is en de reguliere inenting snel verloopt (geboortejaar 197 8 is 

nu al aan de beurt), is er geen reden meer om de uitnodiging via werkgevers te laten 

verlopen. Sterker nog: die extra routing zou op dit moment alleen nog maar vertragend 

werken.  

De aanvoer van vaccins is nu zo hoog, dat de voorlichter verwacht dat binnen 4 weken 

alle volwassen Nederlanders, die dat willen, zijn ingeënt. Iedereen krijgt een uitnodiging 

via de RIVM om zich bij een GGD-locatie te laten vaccineren. 

Wat de risicogroepen betreft: 

• Mensen die in een instelling wonen, hebben allemaal al een ui tnodiging gehad.  

• Medisch specialisten hebben hun patiënten die in een risicogroep vallen 

uitgenodigd.  

• Huisartsen kunnen patiënten selecteren om via de huisartsenpraktijk uit te 

nodigen. Dit loopt al.  

• VWS gaat nog bekijken of het nodig is om via de zorgkantoren iedereen met een 

Wlz-indicatie uit te nodigen. Waarschijnlijk is dit niet nodig aangezien de reguliere 

routing via de geboortejaren snel gaat.  

De Gezondheidsraad adviseert de minister welke groep welk vaccin krijgt.  



 

 
 

De volgorde van vaccinatie op groep is hier te vinden 

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

vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers 

Handige linkjes 

- Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane | Nederlandwereldwijd.nl | 

Ministerie van Buitenlandse Zaken  

- Reizen | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken 

 

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 
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