
 

 
 

   
 
Beste collega’s. 
 
Hierbij weer een nieuwsbrief naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag  
15 januari 2022. 
 
Inhoudsopgave nieuwsbrief: 
Wat betekenen de versoepelingen voor MEEVivenz 
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). Wij hanteren de regels die gelden/opgelegd worden door de NOBTRA. 

- 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. Met deze 
versoepeling is het in ieder geval zo dat de bar weer open mag en de sluitingstijd 22.00 
uur wordt. Het gebruik van mondkapjes en de 1,5 meter afstand blijft ongewijzigd.  
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- Sociaal Werk is een essentieel beroep. De nieuwe quarantaineregel voor het essentiële 

beroep geldt voor werkzaamheden die niet vanuit huis gedaan kunnen worden, die 
noodzakelijk zijn voor het werkproces en die niet overgenomen kunnen worden door een 
collega.  Uiteraard is dit alleen uitvoerbaar als de werknemer zelf niet positief getest is, 
geen klachten heeft, gebruik maakt van de persoonlijke beschermingsmiddelen (die te 
bestellen zijn bij facilitair@meevivenz.nl ) en de gedragsregels die al bekend zijn opvolgt 
(basisregels en de regels zoals hierboven beschreven). De uitvoering van deze 
quarantaineregel is een vrije keus van de medewerker, er zit geen verplichting van de 
werkgever achter.  

 
Zelfsneltesten 
De zelfsneltesten zijn beschikbaar voor medewerkers/vrijwilligers in een schrijnende 
casus + risicogroep.  De testen zijn op te vragen bij Jolanda Steenhuis via 
facilitair@meevivenz.nl 
 
Naar aanleiding van de maatregel, genomen op 26 november 2021, met de verplichting 
om op scholen 2x per week te moeten testen, is er besloten om zelftesten te faciliteren 
voor: 

- Schoolmaatschappelijk werkers 
- Medewerkers thuisbegeleiding 
- Trainers die live trainingen verzorgen  

 
Graag willen we nog vermelden dat 2x testen per week volstaat omdat je na een mogelijk contact 
pas na 5 dagen kan zien of je positief/negatief bent. Vaker testen heeft geen toegevoegde 
waarde. 
 
Notulen n.a.v. de persconferentie: 
 
Met ingang van 26 januari 2021 zijn er de volgende versoepeling. 
Alles mag weer open van 05.00 – 22.00 uur 

• Horeca met QR code, mondkapje met lopen (<13 jr), vaste zitplaatsen , 1,5 meter. 
• Doorstroomlocaties (Musea e.d.) mogen 1 persoon om 5 m2 en mondkapje is verplicht 
• Sport mag weer met publiek maar > 18jr met QR code en op 1,5 mtr 
• Binnen en buiten evenementen, dierentuinen, pretparken, stadion mogen met publiek 

o Binnen: QR code, mondkapje met lopen, vaste plek en maximaal 1/3 van de 
capaciteit of max 1250 personen 

o Buiten: QR code en 1/3 van de capaciteit en op 1,5 mtr anders mondkapje 
• Thuiswerkadvies blijft van kracht 
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• De leefregels/basisregels zijn nog steeds zeer belangrijk om na te leven zeker nu alles 
open gaat. 

 
Quarantaine 
Je hoeft niet meer in quarantaine als: 
-  je boosterprik minimaal een week oud is  
- als je binnen 8 weken genezen bent (mits er geen klachten zijn) 
- <17 jaar (primaire, voortgezet onderwijs en BSO) bij geen klachten (wel blijven testen) 
- je een essentieel beroep hebt  
 

Nieuw weegmoment: 8 maart 2022 

 
 
 
 
 
 
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 
• Uitzondering quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | 

Coronavirus COVID-19 | 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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