
 

 
 

 

 

Beste collega’s. 

 

Hierbij voorlopig een soort van laatste update tot na de zomer. 

De eerstvolgende persconferentie zal rond 13 augustus zijn en dat voelt als een heel eind weg.  

 

Nederland gaat nu de 4e fase in en dat betekent dat alles, op 1,5 meter, weer open kan en we van 

een mooie zomer kunnen genieten zonder steeds een mondkapje op te moeten (niet weggooien 

want we hebben ze soms nog wel nodig😊) en met gezelligheid, vrienden en familie. 

 

Informatie n.a.v. de persconferentie 

Stap 4 van het openingsplan gaat op 26 juni 2021 in. 

Er zijn 3 speerpunten die van kracht zijn (met bijbehorende maatregelen) en daarnaast zijn de 

basisregels nog steeds van kracht: 

Basisregels: 

- 1,5 meter afstand 

- Was je handen 

- Testen bij klachten 

- Blijf thuis bij klachten en wacht thuis op de uitslag van je test 

 

Speerpunten: 

1. Alles mag weer open op 1,5 meter  

o Het aantal bezoekers thuis is onbeperkt maar wel op 1,5 meter 

o Groepen buiten zijn onbeperkt maar wel op 1,5 meter 

o Kantoorbezoek is maximaal 50% van je werktijd en op 1,5 meter 

o Café/restaurant mogen vol op 1,5 meter met check vooraf, registreren en vaste 

zitplaatsen 

o Doorstroomlocaties, 1 persoon per 5 m2 

o Publiek mag weer bij de sportwedstijden kijken maar wel op 1,5 meter en er mag 

weer in competitieverband gesport worden. 

 

2. Kan de 1,5 meter niet gewaarborgd worden dan is een mondkapje nog verplicht. 

o In het openbaarvervoer en op vliegvelden is een mondkapje nog verplicht. 

o Ook de contactberoepen moeten nog een mondkapje blijven gebruiken met 

uitzondering van de kappers en masseurs. 

o Ook in het Voortgezet Onderwijs is het dragen van een mondkapje nog verplicht. 
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3. Er mogen weer evenementen e.d. georganiseerd worden zonder 1,5 meter. 

o Sportwedstrijden, festivals e.d. mogen georganiseerd worden zonder mondkapje 

en zonder 1,5 meter als je een negatieve Coronatest of vaccinatiebewijzen of een 

herstelbewijs kan laten zien. Alle deelnemers moeten dit kunnen laten zien 

anders is de 1,5 meter van toepassing. Discotheken en nachtclubs mogen weer 

open met toegangsbewijzen. 

 

Verder werd er aangeven dat het halen van je 2 vaccinatie echt belangrijk is voor je eigen 

bescherming tegen Corona en dat we al in het jaar 2003 zitten voor diegene die een 

vaccinatie willen krijgen. 

 

MBO/HBO 

De MBO’s en HBO’s moeten zich voorbereiden op een nieuw schooljaar met en zonder de 1,5 

meter maatregel. Richting het najaar (na de vakantie) zal er bij begin van het schooljaar 2x 

getest moeten worden. 

 

GGD 

De GGD gaat de wijken bezoeken waar de vaccinatiegraad laag is om zo de vaccinatiedrempel 

laag te maken/houden voor mensen die angst hebben of bijvoorbeeld geen vervoer. Zo 

kunnen ze dicht bij huis en met persoonlijke uitleg toch gevaccineerd worden. 

 

Er wordt ook gekeken of de minderjarigen gevaccineerd kunnen worden. 

 

Vakantie: 

Download de reisapp (zie handige linkjes) en houd goed in de gaten welke kleur jouw 

vakantieland heeft of waar deze mogelijk in kan veranderen als je in het vakantieland 

aanwezig bent. Lees goed de daarbij behorende regels (zoals testen, quarantaine, e.d.) maar 

ook de basisregels die dat vakantieland hanteert. Nederland staat nog niet op groen dus dat 

heeft mogelijk consequenties voordat u kunt vertrekken (denk aan testen, vaccinaties, e.d.) 

 

Het Digitaal Corona Certificaat (DCC) wordt vanaf 1 juli in Europa ingevoerd. Vanaf 24 juni kan 

je het DCC aanmaken in de CoronaCheck-app. Vanaf 25 juni worden de 

reisadviezen aangepast met de meest actuele informatie over het DCC.    

 

Volgende persconferentie: rond 13 augustus 2021 

 

 



 

 
 

Handige linkjes 

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

Ministerie van Buitenlandse Zaken  

- Home | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken 

- CoronaCheck 

- Reisadviezen | Reizen | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken 

 

Nieuws 

! ! Webinar Advocatenbureau Ten Holter Noordam ! ! 

Vanmorgen heeft HRM een webinar bijgewoond van Advocatenbureau Ten Holter Noordam 

inzake diverse vraagstukken betreffende Corona en onderstaande kan gemeld worden over het 

reizen naar gekleurde landen: 

 

• Code oranje: dringend advies om 10 dagen in quarantaine te gaan. 

• Code rood: verplicht 10 dagen quarantaine (er staat sinds kort een boete op bij 

overtreding) 

 

Consequenties. 

- Na vakantie 10 dagen quarantaine en je kunt niet thuiswerken -> kosten voor eigen 

rekening. Onbetaald verlof. 

- Na vakantie 10 dagen quarantaine en je kunt wel thuiswerken -> geen probleem 

  

We kunnen je vragen waar je op vakantie bent geweest en hier bewijs van te overleggen. 

   

 

Wat houdt dit in voor MEEVivenz: 

Dat we weer voor 50% van onze werktijd terug mogen naar kantoor, yeahhhh.  

We mogen weer echt face to face met elkaar van gedachten wisselen, lachen, bijpraten van een 

bewogen Coronatijd, vergaderen op de “oude“ manier zolang het maar op 1,5 meter is.  

Dit geeft een fijn gevoel en we denken dat iedereen daar inmiddels ook echt wel de behoefte aan 

heeft.  

 

Uiteraard hebben wij ook nog maatregelen die gehandhaafd moet blijven: 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

• Blijf thuis als je huisgenoten klachten hebben en laat je testen 

• Blijf thuis als je zit te wachten op de uitslag van een test 

• Schrijf je in op de aanwezigheidslijst zodat we niet met teveel zitten 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst 

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/
https://coronacheck.nl/nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen


 

 
 

• Bij smalle gangen (per pand verschillend) is het toch verstandig om mondkapjes op de 

gang te gebruiken. 

• Reinig je bureau na gebruik zodat deze schoon is voor je collega die na jou komt. 

• Gebruik alleen die bureaus die niet afgeplakt zijn (alle kantoren zijn aan het begin van de 

Coronatijd ingericht op 1,5 meter). Mocht dat na zo’n lange tijd niet meer goed geplakt 

zijn dan verzoek ik jullie dat door te geven aan Jolanda Steenhuis via 

facilitair@meevivenz.nl  

• Bij huisbezoek waar de 1,5 meter niet te garanderen is, is een mondkapje nog verplicht. 

 

Uiteraard moet je doen waar je jezelf goed bij voelt. De beschermingsmiddelen blijven 

gehandhaafd en gebruik gewoon dat mondkapje als je je daar beter bij voelt. Niks is raar, anders 

of vreemd. Je eigen gezondheid staat immers bovenaan! 

 

Dan rest ons nog om iedereen een fantastische zomervakantie toe te wensen. Geniet van het 

buitenland, de zon, de zee,  het strand,  het bos, de heide of misschien wel je eigen achtertuin, je 

balkon of in een mooi park in je eigen stad of ergens onbekend in Nederland.  

Het maakt niet uit waar je bent en wat je doet als je maar kan genieten van de mensen om je 

heen, het uitgestelde feestje dat je nu kan geven en al het andere wat je de laatste 16 maanden 

hebt moeten missen. GENIET en kom gezond weer terug. 

 

Advies vanuit MEEVivenz voor reizigers uit het buitenland: blijf de eerste werkweek na je 

vakantie nog even thuiswerken. Als je toch al op huisbezoeken moet en/of cliënten moet 

ontvangen is het misschien verstandig om even 5 dagen na thuiskomst een sneltest te doen (te 

verkrijgen bij de supermarkt, drogisterij e.d.) 

 

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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