
 

 
 

 
Beste collega’s. 
 
Naar aanleiding van de persconferentie hebben we weer een duidelijke update voor jullie 
gemaakt. Doordat de besmettingen stijgen en er mogelijk nog wetswijzigingen komen is het van 
groot belang dat we jullie goed op de hoogte houden van alle maatregelen die voor iedereen 
gelden en wat dit omgezet betekent voor ons bij MEEVivenz.  We willen jullie dus echt met nadruk 
vragen om de Corona-nieuwsbrieven goed te lezen en te implementeren zodat het voor iedereen 
veilig is om te werken. 
 
We willen jullie nog steeds steunen en opvangen bij vragen en met middelen die we/jullie nodig 
hebben om je werk naar behoren, veilig, plezierig en met respect naar elkaar toe uit te kunnen 
voeren. 
Kijk alsjeblieft naar elkaar om, spreek elkaar aan als je ziet dat iemand het moeilijk heeft met 
deze maatregelen. Bespreek zelf met je leidinggevende waar je tegen aanloop, blijf er niet mee 
lopen want er is altijd wel een oplossing te vinden. Vragen omtrent Corona kunnen bij je 
leidinggevende maar ook zeker naar calamiteiten@meevivenz.nl en de PBM’s (mondkapjes, e.d.) 
kunnen aangevraagd worden via facilitair@meevivenz.nl.  
 
We horen en merken dat er bij o.a. sommige cliënten meer onrust en stress is. Ook kan de  
verdeeldheid omtrent bijvoorbeeld vaccinaties, het dragen van de PBM’s zorgen voor onprettige 
situaties. Wij willen jullie vragen om deze vooral te melden bij je leidinggevende en via 
incident@meevivenz.nl. Zodra je leidinggevende en de VIM Commissie weten wat er speelt, kan 
er specifiek en gericht op gereageerd worden en samen met de juiste mensen iets aan gedaan 
worden.  
 
Houd vol, zorg goed voor elkaar maar ook zeker voor jezelf. 
We zijn helaas nog niet aan het einde van deze pandemie maar laten we elkaar niet vergeten, 
zeker niet nu we weer meer digitaal en thuis moeten werken. 
 
We zijn er voor elkaar en we kunnen dit! 
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Informatie n.a.v. de persconferentie: 
Op dit moment hebben we het hoogst aantal besmettingen sinds de pandemie begonnen is en 
de druk op de zorg is hoog. 
Om deze reden komt er nu een harde klap voor een aantal weken en zijn ze bezig met 
maatregelen om het virus in de komende maanden te vertragen. 
Het komt er in ieder geval op neer dat we het aantal contacten moeten verminderen. 
 
Een oproep vanuit het kabinet is dan ook: 

- Kan ik iets extra’s doen om de besmettingen te verminderen? 
- De maatregelen werken alleen als iedereen zich er aan houdt en de basismaatregelen 

gelden overal en voor iedereen, gevaccineerd of ongevaccineerd. 
- Ventileren op kantoor maar ook zeker thuis (zie handige sites) 

 
Adviezen die per onmiddellijke ingang ingaan: 

- Niet meer dan 4 gasten > 13 jaar per dag op visite.  
- Werk thuis, tenzij het echt niet ander kan. 

 
Maatregelen die op 13 november 2021 ingaan: 

- 1,5 meter afstand op locaties waar de QR code niet ingezet wordt. Dit is ook buiten in het 
park e.d. 

- Sporten beoefenen op 1,5 meter afstand mits het sport is waar dit niet kan 
- Op locaties waar de QR code ingezet is een vaste zitplaats verplicht tenzij het een 

doorstroomlocaties (bijv. museum) is. 
- Sluiting van de horeca en essentiële winkels/dienstverlening van 20.00-06.00 uur, niet 

essentiële winkels/dienstverlenging en evenementen (m.i.v. begrafenissen) van 18.00-
06.00 uur. Theaters en bioscopen blijven open me een maximum van 1250 personen. 

- Alle sporten mogen uitgeoefend worden maar wel zonder publiek 
- De maximale grootte op het MBO, HBO en de Universiteiten is 75 personen. 



 

 
 

 
Men is bezig met het uitzoeken van verdere inzet van de QR code: 

- Niet essentiële winkels  
- Niet essentiële dienstverlening 
- Op werkplekken waar bezoeker een QR code nodig hebben 
- Op het werk 
- Bij het Hogere Onderwijs 
 

Ook zoeken ze uit of 2g/3g ingezet kan worden op evenementen en locaties (bijv. de kroeg) waar 
de besmetting hoog is . 
 
De boosterprikcampagne zal eind volgende week van start gaan. 
 
Volgende persconferentie 3 december 2021 

 

Basisregels en maatregelen voor MEEVivenz nogmaals op een rijtje: 
- Was vaak je handen. Doe dit als je thuiskomt of ergens op bezoek komt. Raak je gezicht 

zo min mogelijk aan en hoest/nies in je elleboog. Schud geen handen. 
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
- Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. Blijf thuis totdat je de uitslag hebt. Bij een 

positieve test vermijd je contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 
- Werk zoveel als mogelijk thuis tenzij je echt naar kantoor moet komen  
- Als je op kantoor moet werken, schrijf je je in op inschrijflijst 
- Zorg voor voldoende frisse lucht, ook thuis. 
- Gebruik alleen die werkplekken die aangegeven zijn (deze staan immers op de 1,5 meter 

samenleving ingesteld) 
- Afspraken op kantoor met cliënten/bewoners/bezoeker gebeuren op 1,5 meter afstand 

en met een checkgesprek vooraf. 
- Gebruik van desinfecteermiddel bij binnenkomst geldt voor 

cliënten/bewoners/medewerkers op alle locaties. Zorg dat dit duidelijk in het zicht staat 
en dat er ook gebruik van gemaakt wordt. 



 

 
 

- Vergaderen/overleggen zoveel mogelijk via teams. Liever alleen fysiek als het 
noodzakelijk is. Voor het bepalen wat noodzakelijk is doen we een beroep op ieders 
gezond verstand. Stem zo nodig af met je leidinggevende.  

- Alle werkplekken moeten na gebruik gereinigd worden door de medewerker die daar 
gezeten heeft, dit geldt ook voor spreekkamers. 

- De spatschermen dienen gebruikt te worden bij overleggen/bezoeken met 
cliënten/bewoners/medewerkers. 

- De mondkapjes zijn verplicht voor medewerkers op die locaties waar cliënten/bewoners 
vrij kunnen inlopen zoals buurthuizen en inlooppunten waar geen afspraak nodig is. 
Uiteraard is het vrij om mondkapjes te gebruiken op locaties waar er geen inloop van 
cliënten/bewoners zijn. 

- Trainingen kunnen gegeven worden op 1,5 meter afstand met vaste zitplaats (en 
basisregels) of online gegeven worden. 

- Maak zelf een goede inschatting welk contact en welke ondersteuning van de 
cliënten/bewoners het meest passend is. Uitgangspunt is dat contact zoveel als mogelijk 
online en telefonisch is,  mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van onze 
dienstverlening, hulp en ondersteuning.  

- Indien face to face contact met de cliënten/bewoners noodzakelijk is, wordt dat op 1,5 
meter afstand en met gebruik van PBM gedaan (te verkrijgen via facilitair@meevivenz.nl) 

- Buurthuizen en wijkteams kunnen afwijkende maatregelen hebben. Bespreek deze per 
locatie met de teamleider zodat het voor iedereen duidelijk en werkbaar is.  
 

Bericht voor Buurtwerk inzake horeca en activiteiten na 18.00 uur (Contour de 
Twern) 

- Alle horeca moet om 20.00 uur gesloten zijn. De activiteiten kunnen wel doorgaan, maar 

na 19.45 uur zal er niks meer vanuit de horeca geserveerd worden. Onze bezoekers 

mogen zelf een flesje water meenemen. 

- Evenementen zijn niet toegestaan na 18.00 uur. Voorstelling kunst en cultuur zijn 

daarvan uitgezonderd. Vaste zitplaatsen zijn verplicht. 

- We hanteren de 1,5 meter. 

Uiteraard is het per activiteit te bekijken of het door kan gaan en of alle maatregelen te 

hanteren zijn. Bespreek dit met je leidinggevende. 
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Handige sites 
Ventilatie en luchtreiniging | RIVM 
201222+factsheet+thuisblijven.pdf 
201222+factsheet+testen.pdf 
 

Nieuwe protocollen 

Afwegingskader fysiek contact MEEVivenz 
Afwegingskader fysiek contact MEEVivenz vrijwiligers 
Protocol veilig groepswerk incl. kinderen en jongeren -18 MEEVivenz 
 
 
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 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie
https://www.meevivenz.nl/wp-content/uploads/2021/11/afwegingskader-fysiek-contact-MEE-Vivenz-12-11-2021.docx
https://www.meevivenz.nl/wp-content/uploads/2021/11/afwegingskader-fysiek-contact-MEE-Vivenz-vrijwiligers-12-11-2021.docx
https://www.meevivenz.nl/wp-content/uploads/2021/11/Protocol-veilig-groepswerk-incl.-kinderen-en-jongeren-18-MEE-Vivenz-12-11-2021.docx
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