
 

 
 

 
Beste collega’s. 
 
Naar aanleiding van de vorige persconferentie komen er vragen binnen die complexer zijn dan 
voorheen. Het grijze gebied en de niet volledige invulling inzake sommige maatregelen kan soms 
tot flink uitzoekwerk leiden.  
 
Zo kwam er een vraag binnen over de activiteiten van Buurtwerk en daar hebben we 
onderstaande artikelen over gevonden die we graag met jullie willen delen. Uiteraard is er ook 
veel maatwerk, soms per werkgebied/dienst en soms zelfs per locatie, dat is al de gehele 
coronaperiode zo en dat zal ook zo blijven, echter de Gemeentes zullen daar ook een beslissing 
in moeten nemen omdat zij de opdrachtgever zijn en ook de handhaving uitvoeren. Deze 
samenwerking is voor Buurtwerk en mogelijk de Sociale Wijkteams van groot belang. 
Lees ze goed door en bij vragen zijn wij uiteraard bereikbaar via calamiteiten@meevivenz.nl 
maar stel je vragen ook zeker bij je eigen leidinggevende.  
 
Rond 3 december 2021 zal er een nieuwe persconferentie plaatsvinden waar er een beslissing 
genomen gaat worden over de 2g/3g. Het Coronateam zal dit op de voet volgen en daarop 
anticiperen. Dit houdt echter wel in dat, zodra er een beslissing genomen is door Den Haag, wij 
de maatregelen en veiligheidsmaatregelen binnen MEEVivenz moeten bespreken en uit moeten 
werken.  Dit vergt mogelijk iets meer tijd omdat de complexiteit nu nog meer in de verschillende 
diensten zit dan voorheen.  
Uiteraard is het nog een beetje koffiedik kijken maar het zal grote gevolgen hebben voor het land 
maar ook voor ons werk.  Samen moeten we dit aanpakken en dragen want veiligheid staat 
bovenaan! 
 
Hierbij de laatste 2 handreikingen van Sociaal Werk Nederland + een nieuw handreiking inzake 
openingstijden voor Buurthuizen 

• https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=24781&m=1636106002&action=file.dow
nload 

• https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=24847&m=1637014967&action=file.dow
nload 

• Aangepaste openingstijden in nieuwe handreiking buurt- en dorpshuizen | Platform 
Sociaal Werk Nederland 

 
We hopen jullie zo weer een stukje duidelijkheid gegeven te hebben en mocht je nog vragen 
hebben dan kunnen deze gemaild worden naar je leidinggevende of naar 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 
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calamiteiten@meevivenz.nl. Deze extra nieuwsbrief zal ook te vinden zijn op Veel gestelde vragen 
Corona | MEEVivenz  
 
Vriendelijke groetjes, Het Coronateam en Bestuur 
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