
 

 
 

  

 

Beste collega’s. 

 

Hierbij weer een nieuwsbrief naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 14 januari 2022. 

 

Inhoudsopgave nieuwsbrief: 

Wat betekenen de versoepelingen voor MEEVivenz 

Stukje van Sociaal Werk Nederland inzake Buurt- en wijkcentra  

Notulen n.a.v. de persconferentie 

Handige linkjes 

Wat betekenen de versoepelingen voor MEEVivenz: 
- We houden ons aan de basisregels  

- De backoffice werkt nog steeds zoveel mogelijk thuis om besmettingen en uitval door 

quarantaine te voorkomen. 

- Overleg gaat nog steeds zoveel mogelijk via teams en telefoon. 

- Gebruik alleen die werkplekken die aangegeven zijn als het noodzakelijk is om op kantoor 

te werken. 

- Gebruik een medische mondmasker als je door het gebouw loopt (liever geen stoffen 

masker). 

- 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. 

- Trainingen professionals zoveel mogelijk digitaal maar indien dat niet mogelijk is dan 

op 1,5 meter, met 1 persoon per 5m2  , met mondkapjes en ventileren (wij hanteren geen 

QR code). 

- Groepswerk voor cliënten zie Buurt- en wijkcentra. 

- 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 (Persoonlijk Beschermingsmiddelen) gedaan. De 

PBM’s zijn te verkrijgen via facilitair@meevivenz.nl.  

- De mondkapjes die MEEVivenz uitgeeft zijn type 2 en voldoen aan de gestelde norm. 

- Buurthuizen en wijkteams kunnen afwijkende maatregelen hebben. Bespreek deze per 

locatie met de teamleider zodat het voor iedereen duidelijk en werkbaar is. 
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Stukje van Sociaal Werk Nederland inzake Buurt- en wijkcentra 

Voorlopig geen veranderingen voor sociaal werk n.a.v. versoepelingen van Thomas van Oostrom 

 
De aangekondigde coronaversoepelingen die met ingang van 15/1 van kracht worden, hebben 

geen gevolgen voor de wijk- en buurtcentra of het sociaal werk in het algemeen. Eventueel 

wordt er volgende week opnieuw gekeken naar de sport- en spelmogelijkheden. De huidige 

handreiking blijft gelden met de volgende aandachtspunten: 

• Buurt- en wijkcentra blijven geopend voor georganiseerde dagopvang en opvang van 

kwetsbare groepen. Hier geldt geen verplichte eindtijd en geen groepsmaximum. 

• (sociaal werk) activiteiten voor binnen kunnen gewoon doorgaan zonder eindtijd en 

zonder groepsmaximum. 

• (sociaal werk) activiteiten voor buiten voor jongeren t/m 17 jaar hebben geen 

groepsmaximum, wel een eindtijd van 17:00 uur. 

• 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: 
 

Met ingang van 15 januari 2021 zijn er 6 onderdelen die versoepeld worden. 

1. Scholen: MBO, HBO en Universiteiten kunnen weer open. De maximale grootte van de 

groep is 75 personen, 2x per week een zelftest en mondkapjes zijn verplicht.  

2. Sporten: Zowel binnen al buiten mag er weer gesport worden. Voor binnensport is de QR 

code en mondkapje verplicht. Wedstrijden mogen ook weer maar alleen in eigen 

clubverband en zonder publiek. 

3. Winkels: mogen weer open tot 17.00 uur/essentiële winkels blijven open tot 18.00 uur. 

Mondkapje, 1,5 meter afstand en maximaal 1 klant op 5m2 is verplicht. 

4. Contactberoepen: De contactberoepen mogen open tot 17.00 uur en ook hier is een 

mondkapje verplicht. 

5. Kunst en cultuur voor amateurs: mogen weer oefenen maar zonder publiek. 

6. Maximale groepsgrootte: binnen en buiten maximaal 4 personen per dag. 

 

Corona gaat niet weg en we zullen ermee moeten leren leven. 

De besmettingen gaan pijlsnel omhoog (ondanks de lockdown) en zullen zeker nog verder 

stijgen maar toch komen bovenstaande versoepelingen. 
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Twee van de drie jongeren voelen zich eenzaam en daarom gaan de scholen ook open. 

 

Door het verder openen van de maatschappij komen er meer besmettingen en zullen steeds 

meer gezinnen in quarantaine moeten omdat er een besmetting of contact in het gezin of 

omgeving is geweest. Dit kan de maatschappij ontwrichten. 

Daarom moet iedereen ervoor zorgen dat de maatschappij open kan blijven. 

 

Mondkapjes 

Er komt een verscherping op het dragen van mondkapjes. Het wordt sterk geadviseerd om 

geen stoffen mondkapjes meer te gebruiken maar de medische mondkapjes type 2 die na 

gebruik weggegooid moeten worden.  

 

Quarantaine 

Je hoeft niet meer in quarantaine als je boosterprik minimaal een week oud is of als je binnen 

8 weken genezen bent (mits er geen klachten zijn). 

 

 

Handige linkjes: 
• https://www.overvaccineren.nl/ 

• Weer fysiek onderwijs op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten |    

Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 

• Winkels, sportclubs en kappers weer open per zaterdag 15 januari | Nieuwsbericht | 

Rijksoverheid.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, 

afwegingskaders en andere relevantie informatie zal ook te vinden zijn op Veelgestelde vragen 

Corona | MEE-Vivenz (meevivenz.nl)   

 

 

 

Vriendelijke groetjes, Het Coronateam en Bestuur  
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