
 

 
 

 

Beste collega’s. 

 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag maken we weer een duidelijke 

update voor jullie.  

 

Informatie n.a.v. de persconferentie: 

Per 25 september: 

- De 1,5 meter afstand kan losgelaten worden. Het is geen verplichting meer maar nog wel 

verstandig. 

- Gebruik van de Coronatoegangsbewijzen (bij volledig gevaccineerd, Corona gehad of < 24 

uur getest) is een verplichting voor horeca, theaters, concertzalen, evenementen, festivals  

en alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten vanaf 13 jaar. Voor 14 jaar en 

ouder geldt dat er ook een geldig ID aangetoond moet worden. Bij meerdaagse 

evenementen dient het steeds gecontroleerd worden. 

- Waarom een coronatoegangsbewijs:  

1. Om een snelle verspreiding af te remmen 

2. Omdat mensen wel gevaccineerd zijn maar waar het niet goed bij werkt 

3. Bewijs van gevaccineerd, getest en genezen geeft meer zekerheid men dicht op 

elkaar zit. 

- Horeca, theaters, concertzalen mogen volle bezetting met een vaste zitplaats (geen vaste 

zitplaats, dan 75% van de bezetting). Dit geldt ook voor evenementen buiten. 

- Horeca, clubs en discotheken sluiten van 00.00 – 06.00 uur. 

- Testen voor evenementen blijft voorlopig gratis. 

- OV: Mondkapjes in het vervoer, niet meer op perron. Op de luchthavens na de security 

en in het vliegtuig. 

- MBO, HBO, Universiteit gaan volledig open en zonder mondkapjes, wel 2x per week een 

zelftest. 

- In het basis onderwijs hoeft niet meer de gehele klas in quarantaine bij een besmetting. 

- Geef elkaar de ruimte en respecteer de afstand of het gebruik van een mondkapje. 

- Basisregels blijven (m.u.v. de 1,5 meter regel) 

- Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. 

- Voor niet gevaccineerde is het coronatoegangsbewijs een grotere beperking maar valt in 

het niet tegenover de samenleving die wel gevaccineerd zijn. 

- Vaccineren is geen verplichting maar wel verstandig: 
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1. Vaccineren verkleint een ziekenhuisopname met 95% en een opname op de IC met 

97% 

2. Vaccineren tegen de verspreiding van het virus. Gevaccineerden zijn minder en korter 

besmettelijk. 

3. Vaccineren geeft toegang toe een vrijheid zonder beperkingen. 

- Op de werkvloer mag er wel gevraagd/gesproken worden over het wel/niet gevaccineerd 

zijn maar het mag niet vastgelegd worden behalve in de zorg 

(ziekenhuizen/verzorgingstehuizen). Tevens wordt er gekeken of er iets kan met de 

coronatoegangsbewijzen voor bedrijven. 

- 3e prik/booster: voorlopig alleen voor mensen met een immuunziekte of na ingrijpende 

operatie. De uitnodiging voor de 3e prik zal in oktober door de behandelend arts 

uitgegeven worden. De boosters voor alle gevaccineerden worden in de gaten gehouden 

door het OMT. 

 

November 2021 weer advies van het OMT en rond die tijd dus ook weer een persconferentie. 

 

Buurthuizen (informatie van Sociaal Werk Nederland): 

Voor buurthuizen geldt in alle gevallen: geen uitzonderingen. Dus de regels voor 

cultuurlocatie en horeca gelden ook daar volledig.  

Evenementachtige activiteiten 

Dat betekent concreet dat dit soort activiteiten die buiten georganiseerd worden niet meer 

beperkt zijn tot 75 personen. Binnen-activiteiten zonder placering zijn nog wel beperkt: in dat 

geval kan slechts tot 75% van de maximale capaciteit benut worden. Het betreft dus 

optredens, voorstellingen en inloopactiviteiten. Besloten activiteiten kunnen gewoon vervolgd 

worden als eerder in beleid omschreven. Aangeraden wordt sowieso nog wel rekening te 

houden met de basis-veiligheidsadviezen. 

 

Coronapas 

De coronapas geldt ook voor evenement-achtige activiteiten georganiseerd door het sociaal 

werk waar jongeren aan deelnemen. Jongeren moeten in dat geval de coronapas of een recent 

testbewijs tonen om toegang te krijgen. 

 

Naar aanleiding van vragen van leden hebben we het ministerie voorgesteld 

coronarandvoorwaarden rond jongerenwerk gelijk te trekken met regelingen voor het 

onderwijs, maar aan dit verzoek heeft het ministerie nog geen gehoor gegeven. 

 

Voor alle duidelijkheid vermelden we dat deze nieuwe regeling geldt voor evenement-

achtige activiteiten. Het organiseren van besloten bijeenkomsten voor kwetsbare groepen was 

https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/bedrijfsvoering-en-corona/nieuws/10523-coronapersconferentie-de-buurt-en-wijkcentra-kunnen-per-5-juni-open
file:///C:/Users/jelich/Downloads/210914-maatregelen-14-september-11.pdf


 

 
 

tijdens de lockdownperiode al mogelijk en blijft dat ook nu. Sociaal werk is en blijft immers 

een cruciaal beroep. 

Wij blijven graag op de hoogte van uw ervaringen en knelpunten zodat wij eventuele 

problemen kunnen inbrengen bij het ministerie. Mail naar info@sociaalwerk.nl U vindt 

de actuele corona-informatie van de rijksoverheid hier. 

 
Wat houdt dit in voor MEEVivenz: 

Voor nu verandert er op de kantoren nog niks aan de formatie. De reden waarom is dat er 

meubilair, beeldschermen e.d. bij medewerkers thuis staan en we niet volledig terug kunnen. 

Daarnaast blijven we op veilige afstand werken omdat we de coronatesten en /of de 

coronacheck-app niet in onze organisatie willen invoeren bij werken op kantoor. De plakkers, 

schermen, handgels e.d. blijven gehandhaafd en dienen nog steeds gebruikt te worden. 

 

Het Bestuur en MT zouden het zeer op prijsstellen als medewerkers weer gedeeltelijk/vaker op 

kantoor komen om gezamenlijke werkzaamheden en de feeling met elkaar weer terug te krijgen. 

Om het niet te druk te laten worden en om de veilige afstand te kunnen handhaven, wordt de 

inschrijflijst per locatie nog steeds gebruikt. Dit verg discipline om (steeds) in te vullen maar zo is 

het wel voor iedereen duidelijk wie op welke kamer/locatie aan het werk is.  

 

Per locatie kan er nog steeds een klein lokaal verschil zijn in de maatregelen. Als er vragen zijn 

over de maatregelen in jouw Wijkteam, Buurtcentrum of kantoor, neem dan contact op met je 

locatie manager. Deze kan precies vertellen welke maatregelen er bij jullie net even anders zijn. 

 

Ook voor trainingen en bijeenkomsten houden we het huidige beleid vast. Het is ook hier niet 

gewenst om de groepen groter te maken en dus gebruik te moeten maken van coronatesten en 

de coronacheck-app. Uiteraard zijn er uitzonderingen (als dat gevraagd wordt door een locatie of 

omdat een bijeenkomst een grote bezetting vraagt) maar dat zal dan in overleg gaan met de 

leidinggevende/MT/Bestuur. 

 

Afspraken met cliënten/bewoners/bezoekers blijven ook op veilige afstand (en met mondkapje, 

e.d. als dat gewenst is) omdat men niet weet wie wel/niet gevaccineerd is en de veilige afstand 

een dringend advies blijft om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Verder kunnen we jullie mededelen dat er op korte termijn een beleid komt over het omgaan 

met wel/niet gevaccineerd zijn binnen het bedrijf maar ook met cliënten/bewoners/bezoekers. 

Wij verwachten dit binnen 2 weken af te hebben en aan jullie te kunnen overhandigen via de 

bekende kanalen (nieuwsbrief, DDB en de Portal)  

mailto:info@sociaalwerk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/14/nederland-verder-open-met-coronatoegangsbewijs
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Kortom: 

- Vaker/meer naar kantoor 

- Inschrijven op locatie is van groot belang. 

- Plakkers en looproutes blijven voorlopig nog even liggen/hangen. 

- Afspraken met cliënten/bewoners/bezoekers blijven op veilige afstand en met 

checkgesprek vooraf. 

- Lokale verschillen in maatregelen kunnen met lokale manager besproken worden. 

- Trainingen en bijeenkomsten blijven in bezetting zoals het nu is. 

- Ventileren waar mogelijk. 

- Gebruik mondkapjes, e.d. waar dat nu ook gebruikt wordt (en gewenst is). 

- Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. 

- Binnen 2 weken een beleid over omgaan wel/niet gevaccineerd zijn. 

 

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 Veel gestelde vragen Corona | MEEVivenz  

 

Vriendelijke groetjes, Het Coronateam en Bestuur 
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