
 

 
 

  
 
 
Beste collega’s. 
 
Opnieuw een nieuwsbrief. Nu naar aanleiding van de persconferentie van za 18-12-2021. De 
opgesmukte Kerst-Corona-update houden we er even in. De boodschap die we zaterdag te horen 
kregen was niet waar we op gehoopt hadden dus dan maken we het zelf maar een klein beetje 
vrolijker. Naar aanleiding van deze persconferentie willen we jullie op de hoogte brengen van 
laatste maatregelen en relevante informatie. 
 
Inhoudsopgave nieuwsbrief: 
Wat betekent dit voor MEEVivenz 
Zelfsneltesten  
Handreiking Sociaal Werk Nederland 
Notulen n.a.v. de persconferentie 
 
 

 

Wat betekent dit voor MEEVivenz: 
De regels zoals we ze per 26 november 2021 hadden blijven gehandhaafd.  

Naar aanleiding van afgelopen zaterdag zit de essentie in de activiteiten die betrekking 
hebben op onze clientcontacten en op de overige activiteiten. De clientcontacten is 
essentiële dienstverlening, wat voortkomt uit ons vitale beroep. Deze kunnen face to face 
doorgaan. Bekijk als professional wel goed of online een goed alternatief is voor de 
hulpverlening.  

Voor de contacten die niet te maken hebben met rechtstreekse hulpverlening aan onze 
cliënten, geldt dat ze in principe niet fysiek maar online gaan plaatsvinden. De regels nog 
even op een rij: 

 

- We houden ons aan de basisregels  
- 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. 
- Zorg voor voldoende frisse lucht, ook thuis 
- De backoffice werkt zoveel mogelijk thuis. 
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- Overleg zoveel mogelijk via teams en telefoon. 
- De kantoren zullen wederom bezocht worden en op 1,5 meter ingericht worden. 
- Gebruik alleen die werkplekken die aangegeven zijn. 
- Schrijf je in op de inschrijflijst als je toch op kantoor wilt/moet werken. 
- Afspraken op kantoor met cliënten/bewoners/bezoeker gebeuren op 1,5 meter afstand 

en met een checkgesprek vooraf. 
- Activiteiten/trainingen/groepswerk kunnen op 1,5 meter en met 1 persoon met 5m2 

doorgaan mits er bezwaren vanuit de groep komt. Luister en informeer hiernaar. 
- Activiteiten/trainingen/groepswerk kunnen maximaal tot 17.00 uur gehouden worden. 
- Waar mogelijk de trainingen online geven. 
- BSR kan doorgaan na 17.00 uur. 
- Voor de Thuisbegeleiding is 1 bezoek per dag niet mogelijk en zal zelf of samen met de 

leidinggevende bepalen hoeveel huisbezoeken er dagelijks gedaan kunnen 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 

- 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. 

- Hierbij ook de directe linkjes naar de meest recente afwegingskaders 
 

 

 

Zelfsneltesten 
Het is natuurlijk nog steeds de bedoeling om zoveel mogelijk digitaal te blijven werken maar 
vanaf heden wil het Bestuur de zelfsneltesten voor alle medewerkers/vrijwilligers beschikbaar 
stellen die live cliëntencontacten hebben. De zelfsneltesten zijn te bestellen via 
facilitair@meevivenz.nl 
 
Aangezien we een periode krijgen met vakantie- en vrije dagen is er voor gekozen om alle 
hoofdlocaties te voorzien van zelfsneltesten. Tot het einde van dit jaar zullen ze daar tijdelijk op 
‘voorraad’ liggen. In het nieuwe jaar zal de afdeling Facilitair Beheer de aangevraagde testen weer 
naar alle locaties kunnen sturen. 
 
We willen jullie er nog wel even op wijzen op dat het testen pas zin heeft vanaf 5 dagen sinds het 
laatste contact, ongeacht of er symptomen of klachten zijn. Het testen direct na een contact met 
een vermoedelijk besmettelijke cliënt heeft dus geen zin (bij een vermoeden van besmetting is 
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het verstandig om thuis te werken totdat er een test gedaan kan worden). Uiteraard moet er 
wederom getest worden als er na die tijd klachten/symptomen ontstaan. Als de zelfsneltest 
positief aangeeft, dient er een test bij de GGD aangevraagd te worden. 
 
 

Sociaal Werk Nederland 
Sociaal Werk Nederland is in overleg met het ministerie van VWS over de gevolgen van de 
aangekondigde nieuwe lockdown. In de loop van komende week verwachten wij weer een 
nieuwe handreiking te kunnen delen. Tot die tijd geldt de huidige handreiking met de 
volgende aandachtspunten: 

• Buurt- en wijkcentra blijven geopend voor georganiseerde dagopvang en opvang 
van kwetsbare groepen. Hier geldt geen verplichte eindtijd. 

• (sociaal werk) activiteiten voor jongeren t/m 17 jaar hebben binnen en buiten geen 
groepsmaximum. Wel een eindtijd van 17:00 uur. 

• Voor (sociaal werk) activiteiten voor 18+ zijn we nog in overleg. Hier hopen we snel 
duidelijkheid over te kunnen geven. 

• Let op: niet essentiële activiteiten zijn niet toegestaan in buurt en wijkcentra. Niet 
essentieel is alles wat geen sociaal werk is. 

 
 

 

Notulen n.a.v. de persconferentie: 
- Verlening van het huidige pakket aan maatregelen t/m 14 januari 2022.  

De reden hiervoor is omdat de besmettingen nog hoog zijn en vanwege de nieuwe ariant 
Omikron. De nieuwe variant verspreidt zich sneller en laat zich minder tegenhouden door  
de opgebouwde immuniteit. Er is dus ook een nieuwe golf te verwachten 

- De basisscholen gaan m.i.v. maandag 20 december 2021 dicht, uiterlijk op dinsdag 21 
december 2021 als er noodopvang geregeld moet worden. De noodopvang is voor 
medewerkers in de cruciale beroepen maar ook daarbij de kanttekening alleen als dat 
echt nodig is. 

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/11146-nieuwe-handreiking-sociaal-werk-mag-ook-na-17-00-uur-open-blijven


 

 
 

- Voor kerst en Oud en Nieuw blijft het maximaal 4 personen > 13 jaar op bezoek. Houd 
je ook hier aan de basisregels, test je vooraf met een zelfsneltest en blijf thuis als je 
klachten hebt. 

- Zoals gezegd blijven alle basisregels zoals genoemd in onze vorige Corona update van   
26 november 2021 

- Extra aandacht wordt er gevraagd voor de oudere generatie. Het is een feit dat 
personen boven de 70 jaar vaker in het ziekenhuis worden opgenomen.  Er wordt dus 
met nadruk gevraagd om ons bij deze groep goed aan de basisregels te houden, direct 
contact te vermijden en opa/oma niet op te laten passen. 

- Uit onderzoek is gebleken dat het vertrouwen omtrent het Coronabeleid veel lager is 
dan in het begin van de crisis. Dit is omdat iedereen het zat is maar de politiek pakt dit 
ook op als een opdracht om dat weer beter te krijgen. De bereidbaarheid onder de 
bevolking om zich aan de basisregels te houden is wel weer meer terug gekomen. 

- De booster zal versneld ingezet gaan worden en meerdere partijen zullen deelnemen om 
deze boosterprik te kunnen zetten. Iedereen kan deze boosterprik halen 3 maanden na 
de laatste vaccinatie of genezen verklaring. Haal deze booster! 

- Handige link over vaccineren https://www.overvaccineren.nl/ 
 

 
 

 
 
Vriendelijke groetjes, Het Coronateam en Bestuur  
 

https://www.overvaccineren.nl/
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