
 

 
 

 
Beste collega’s. 
 
Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag was de boodschap duidelijk: het aantal 
besmettingen loopt op waardoor er opnieuw maatregelen nodig zijn om de snelle verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. We zien in de samenleving dat de nieuwe maatregelen tot 
scherpe discussies leiden en zorgen voor allerlei dilemma’s. Laten we met elkaar, ook al is dit 
soms moeilijk, ons houden aan de strakkere richtlijnen. Laten we oog en begrip hebben voor 
elkaar en elkaar vasthouden en steunen waar nodig. Discussies hierover mogen en kunnen goed 
en nodig zijn. Tegelijk hopen we dat deze niet tot onnodige polarisatie leiden. Alleen samen 
zorgen we voor de indamming van het virus.  
 
In deze nieuwsbrief vinden jullie naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag 
weer een update over de aanscherping van de maatregelen die ingaan vanaf 6 november. 
Mochten er de komende dagen nog aanpassingen nodig zijn, dan informeren wij jullie hierover.    
 
De richtlijnen in deze nieuwsbrief gelden in het algemeen. Mogelijk zijn er lokaal afwijkingen of 
aanvullingen. Het is aan de manager om dit lokaal te bespreken met partners /gemeente.  
Het coronateam wil uiteraard mee denken als dit nodig is.  
 
Inhoudsopgave: 

- Informatie n.a.v. de persconferentie 
- Mondkapjesplicht 
- Standpunt vaccineren (bericht van Bestuur en MT) 
- Clientbezoeken 
- Update Corona Protocol Veilig Trainen 6 november 2021 NOBTRA 
- Richtlijnen wijkcentra/buurthuizen (leidraad van Contour de Twern) 
- Advies thuiswerken 
 

 
 

Informatie n.a.v. de persconferentie: 
De basisregels blijven van kracht  

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. 
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd 

zijn. 
• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. 
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• Schud geen handen. 
• Was vaak en goed je handen. 
• Hoest en nies in je elleboog. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

Deze worden uitgebreid met: 
1. Het dringende advies om opnieuw 1,5 meter afstand van elkaar te houden 
2. Thuis werken is een efficiënte manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te 

gaan. Het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen. Daarom wordt het 

geldende thuiswerkadvies aangescherpt: werk minstens de helft van de tijd thuis. 
3. Binnenlands reisadvies: reis in de daluren als het rustig is (ingang 3 november 2021) 

 
Het coronatoegangsbewijs + identiteitsbewijs wordt op meer plekken verplicht (geen vaste 
zitplaats, dan 75% van de bezetting), ingang 6 november 2021) 

- Restaurants, cafés (binnen en buiten), Casino’s, concertzalen en bioscopen 
- Festivals, musea, kermissen, braderieën 
- Sportkantines, professionele sportwedstrijden 
- Amateursport >18 jaar (binnen en buiten, sporters en toeschouwers) 
- Kunstlessen en culturele verenigingen. 
- Uitzondering: Jeugdkampen en Sinterklaasintochten voor < 18 jaar 
Het coronatoegangsbewijs krijg je als 2 vaccinaties hebt gehad, genezen bent van corona of een negatieve test hebt 
(niet ouder dan 24 uur) 

 
De mondkapjes zijn weer verplicht op de volgende plekken (ingang 6 november 2021) 

- Alle publiek toegankelijke locaties waar een coronatoegangsbewijs niet verplicht is 
- Winkels, bibliotheken, speelplekken, pretparken 
- Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. 
- OV: in het vervoer + stations en haltes 
- Op het gehele vliegveld en in het vliegtuig 
- MBO, HBO, Universiteit gaan volledig in de gangen en als je zit mag het kapje af. 
- Bij alle contactberoepen en overal waar er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. 

 
Het kabinet is bezig met een wetswijziging die het mogelijk maakt voor werkgevers in de andere 
sectoren om gebruik te gaan maken van het coronatoegangsbewijs + winkels in de niet essentiële 
detailhandel en dierentuinen. 
 
Waar minder gevaccineerd wordt zijn de besmettingen hoger. Alles wordt er uit de kast 
getrokken om mensen te voorzien van de juiste informatie op vragen inzake de vaccinaties. Er 



 

 
 

zijn ook prikmogelijkheden op meerdere plekken die voor mensen makkelijker en 
laagdrempeliger zijn. Mensen met prikangst kunnen gebruik maken van een virtual reality bril of 
een begeleidingshond. Meer informatie is er te vinden op Prikken zonder afspraak | 
Rijksoverheid.nl 
 
De boosterprik wordt vanaf december beschikbaar gesteld voor  

- mensen van >80 jaar 
- medewerkers die in verpleeghuizen en zorginstellingen werken 
- vanaf januari voor mensen tussen de 60 en 80 jaar 
- < 60 jaar na alles hierboven 

 
12 november 2021 is er weer een persconferentie. 
 

Mondkapjesplicht  

Vanaf 6 november 2021 geldt er een mondkapjesplicht voor medewerkers op die locaties waar 
inwoners vrij kunnen inlopen zoals de buurthuizen en inlooppunten waar geen afspraak nodig is. 
Voor kantoren waar cliënten/bewoners niet inlopen is er geen sprake van een publiek 
toegankelijk gebouw en hoeven er geen mondkapjes gedragen te worden hier hanteren we de 
1,5 meter richlijn.  

 

Standpunt vaccineren 
Als bestuur en MT krijgen wij regelmatig vragen wat ons standpunt is t.a.v. vaccineren. Daarom 
hebben we als bestuur en MT een formeel standpunt ingenomen. 
 
Wel of niet vaccineren is je eigen keuze. We begrijpen dat iedereen zijn eigen afwegingen maakt 
om dit wel of niet te doen. 
 
We geloven niet in een verplichting van het vaccin en willen ook geen dwang uitoefenen op onze 
medewerkers. Als werkgever mogen we wel vragen of iemand gevaccineerd is, maar we mogen 
dit niet registeren en de medewerkers is nier verplicht hier antwoord op te geven.  
 
Het vragen naar wel of niet gevaccineerd zijn, kan tot ingewikkelde discussies lijden. Daarom is 
ons beleid dat we niet expliciet aan onze medewerkers vragen of ze zijn gevaccineerd. Het staat 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/


 

 
 

medewerkers natuurlijk vrij om hun leidinggevende of collega’s hierover te informeren. We 
vertrouwen er op dat iedere medewerker de gemaakte vrije keuze van een andere medewerker 
zal respecteren.  
 
Voor het werken op kantoor geldt dat iedereen welkom is en dat we niet gaan controleren op QR 
codes (tenzij dit opgedragen gaat worden door het RIVM). Om het werken voor iedereen veilig te 
houden blijven we wel de volgende maatregelen hanteren: 

- Inschrijven op de inschrijflijst per locatie 
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Ventileren zoveel mogelijk 
- Thuisblijven bij vermoedens van corona of andere verkoudheidsklachten 

Regels kunnen aangepast worden op aanwijzen van het RIVM. 
 
Er kan een medische reden zijn waarom een medewerker niet gevaccineerd is en daarom dus 
(behoort tot medische risicogroep) niet op kantoor kan werken of face tot face clientcontact kan 
hebben. Dit dient besproken te worden met leidinggevende en/of bestuur. 
 

Cliëntbezoeken 
Vanuit het werkveld krijgen we regelmatig vragen over hoe om te gaan met cliënten die niet 
gevaccineerd zijn. Voor de afspraken met cliënten blijft een checkgesprek vooraf noodzakelijk en 
blijven we op veilige afstand. Ook zijn er PBM’s beschikbaar die gebruikt kunnen worden.  
Wij mogen als hulpverlener niet registeren of een cliënt gevaccineerd is. Dit is in strijd met de 
AVG-wetgeving.  
 
We kunnen van onze cliënten/bewoners niet eisen dat ze zich laten vaccineren, andersom 
kunnen zij dat ook niet van ons. Dit betekent dat we cliënten/bewoners niet informeren of een 
medewerker is gevaccineerd als ze hierom vragen en wij vragen niet aan de client/bewoners of 
ze gevaccineerd zijn.   
 

Update Corona Protocol Veilig Trainen 6 november 2021 NOBTRA 
Het protocol veilig trainen dat op 6 november zal ingaan kun je hier downloaden. 
De basis regels van de Overheid: 
 
Eigen locatie – Bij de klant – Incompany 
Op eigen locaties en incompany kunnen de trainingen  plaatsvinden. 

https://nobtra.nl/activiteiten/protocol-veilig-trainen?utm_source=Update+Corona+Protocol+Veilig+Trainen+25+september&utm_medium=e-mail&utm_campaign=&utm_source=Update+Corona+Protocol+Veilig+Trainen+6+november+2021&utm_medium=e-mail&utm_campaign=


 

 
 

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig. Er is geen beperking in groepsgrootte en anderhalve 
meter afstand is een dringend advies geen formele plicht. Check of de ruimtes waar de training 
plaatsvinden binnen dit Protocol Veilig Trainen past. 
 
Professionele accommodatieverschaffer of horecagelegenheid 
Trainingen die plaatsvinden bij een horecagelegenheid,  daar is ( meestal ) een 
coronatoegangsbewijs, CTB, noodzakelijk. Een coronatoegangsbewijs,  CBT is  

• QR code in combinatie met ID kaart / paspoort 
• Bij volledige vaccinatie 
• Een geldig herstelbewijs 
• Een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud hebben. 

 

Bij trainingen in een horecavoorziening is het raadzaam tijdig trainers en deelnemers te 

informeren, als een CTB nodig is. De verantwoordelijkheid voor de hieronder genoemde punten 

vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de accommodatieverschaffer. De gemeente kan 

controleren of de professionele accommodatieverschaffer of horecagelegenheid goed 

handhaaft. 

 

Richtlijnen wijkcentra /buurthuizen (gebaseerd op beleid van Contour de Twern) 
Een toegangsbewijs aan de deur is niet nodig. Wel is de 1,5 meter verplicht en het gebruik van 
een mondkapje, als je zit mag deze af. 

1,5 meter afstand: 

• In onze (openbare) ontmoetingsruimtes zetten we alle stoelen en tafels neer op 1,5 
meter. Hier gaan we (weer) op handhaven. 

• In de besloten ruimtes die we verhuren, zetten we alles klaar op 1,5 meter. Dit betekent 
minder stoelen, we rekenen uit hoeveel mensen er in een ruimte kunnen en zetten de 
overige meubels in de opslag. 

• Het is aan de huurder of organisator zelf, om te zorgen dat de deelnemers afstand 
houden. We gaan hen over deze verantwoordelijkheid nog informeren middels een brief. 
We zullen in deze ruimtes ‘achter de deur’ niet handhaven. 



 

 
 

CoronaChek app: coronatoegangsbewijzen 
Het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid. In onze wijkcentra is een coronatoegangsbewijs 
voor iedereen van 18 jaar en ouder verplicht bij: 

• Alle activiteiten vanaf 50 deelnemers. 
• Alle Beweegactiviteiten 

Voorbeelden: Koersbal, Biljart, MBVO, sjoelen, yoga/ mindfulness 
• Sport, dans activiteiten 

Voorbeelden: Line Dance, Biodanza, Salsa, Buikdans 
• Muziek en Zang activiteiten 

Voorbeelden: Koor, harmonie 
Uitzondering: voor alle activiteiten voor jongeren tot 18 jaar is een CoronaCheck niet verplicht. 

Controleren coronatoegangsbewijzen 
De QR code wordt gecheckt bij de ingang van de activiteit. De verantwoordelijkheid voor het 
controleren ligt bij de organisator van de activiteit. Organiseren we zelf een activiteit uit 
bovenstaande lijst, dan regelen wij dit.  

Vraag of het lukt en bied jouw hulp waar nodig. Zowel als het gaat om het uitvoeren van de check 
en het downloaden van de app, als bij het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs voor de 
deelnemers. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de organisator, uiteindelijk zullen zij het zelf 
moeten doen. Hierover worden onze huurders in een brief geïnformeerd. 

Medewerkers en activiteiten 
Als je aan de slag gaat bij een activiteit waar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, dan 
geldt dat ook voor jou als medewerker, stagiaire of vrijwilliger. Ben je niet gevaccineerd, dan is 
het dus de bedoeling dat ook jij je vooraf laat testen. We voelen hier de verantwoordelijkheid 
naar onze doelgroep die over het algemeen toch kwetsbaar is. Daarnaast is het respectvol naar 
de bezoekers die wel ‘Testen voor Toegang’ gedaan hebben: we hanteren de regels voor iedereen 
hetzelfde.  

 



 

 
 

Advies thuiswerken: 
Naar aanleiding van de persconferentie is het advies om weer minimaal 50 procent thuis te 

werken. Dit houdt in dat je minimaal 50% van je tijd thuis werkt. In afstemming met je manager 

kan hier in bijzondere omstandigheden een uitzondering op worden gemaakt.  

 

Het is dus van groot belang dat de inschrijflijst op de kantoren echt ingevuld worden zodat er 

duidelijk is wie er op kantoor werkt en er duidelijk te zien is hoeveel medewerkers er op kantoor 

aanwezig (kunnen) zijn. Houd je hier alsjeblieft goed aan. 

 

Daarnaast zijn de standaard maatregelen nog steeds van kracht (handen desinfecteren, bureau 

schoon achterlaten, e.d.) zodat iedereen veilig op kantoor kan werken en houden we weer 1,5 

meter afstand van elkaar. Dit houdt in dat er mogelijk weer bureaus zijn die niet meer gebruikt 

kunnen worden.  

 

Het checkgesprek vooraf aan een cliënt-/bewonerscontact is eigenlijk nooit weggeweest maar is 

wel naar de achtergrond gezakt en dat gesprek zal weer gehouden moeten worden voorafgaand 

op het moment dat je face to face contact hebt met een cliënt/bewoner. In dit gesprek is het 

belang van wel/niet gevaccineerd zijn geen onderwerp van gesprek (zie bovenstaand stuk van het 

Bestuur en MT). Het is wel van belang om veilig het contact aan te gaan en daarom is de 1,5 

meter afstand van groot belang. 

Mocht de 1,5 meter afstand niet mogelijk zijn dan verwijzen wij naar de PBM’s die beschikbaar 

zijn. Veiligheid voor medewerkers, cliënten, bewoners staan voorop en alle middelen zijn 

aanwezig en beschikbaar gesteld om dat ook te kunnen doen. 

De PBM’s (handgel, mondkapje, e.d.) zijn nog steeds te bestellen via facilitair@meevivenz.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 Veel gestelde vragen Corona | MEEVivenz  
 
Vriendelijke groetjes,  
Het Coronateam en Bestuur 

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