
 

 
 

   
 
Beste collega’s. 
 
Hierbij weer een nieuwsbrief naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag  
15 februari 2022. 
 
Inhoudsopgave nieuwsbrief: 
Wat betekenen de versoepelingen voor MEEVivenz? 
Notulen n.a.v. de persconferentie 
Handige link 
 

Wat betekenen de versoepelingen voor MEEVivenz? 

De versoepelingen die dinsdag zijn aangekondigd zijn mooi nieuws voor ons allemaal! Na 2 jaar 
lijkt het einde dan toch echt in zicht te komen.  Helaas is het virus nog niet helemaal weg. Zeker 
de laatste weken zien en horen we veel collega’s die hiermee te maken hebben gekregen. 
Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat de kans dat we elkaar besmetten 
klein blijft. 

Tot 25 februari 2022 blijven de huidige maatregelen van toepassing. Vanaf 25 februari 2022 
gelden de volgende punten: 

- Belangrijk is om ons aan de basisregels te houden zoals handen wassen en 
thuisblijven bij k lachten. Dit geldt ook voor onze cliënten/bezoekers. Indien er 
aanleiding is, doe je de gezondheidscheck.  

- Op de locaties komt de verplichting van het dragen van mondkapjes te vervallen.  
- Trainingen en groepswerk kunnen weer doorgaan, zoals voor Corona. 
- Voor Buurtwerk geldt hetzelfde. 
- Maak zelf een goede inschatting welk contact en welke ondersteuning van de 

cliënten/bewoners het meest passend is en neem in je besluit de online hulpverlening als 
serieuze optie mee. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van onze dienstverlening voorop 
staat. 

- Voor de back office functies binnen onze organisatie nemen we het thuiswerk advies van 
de overheid over. Werk maximaal 50% van je werkweek op kantoor. 

- Inventariseer op locatie of er voldoende intacte werkplekken zijn voor de medewerkers 
die komen werken. Geef dit door via mail facilitair@meevivenz.nl. Daar wordt de 
inventarisatie gemaakt.  

- Op locatie laten we de inrichting zoals ze nu zijn aangebracht, in ieder geval tot 1 april a.s. 
Wanneer je als team besluit de 1,5 met stickers, de schermen en handgelletjes weg te 
halen, mag dit. Doe dit in goed overleg met Jolanda. Gooi geen spullen weg.  
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- Indien gewenst kunnen corona-artikelen tot 1 april a.s. worden aangevraagd.  
- Op 1 april a.s. hebben we de inventarisatie van werkplekken afgerond. We verwachten 

binnenkort hierover een beleidsnotitie te hebben.  

 
Notulen n.a.v. de persconferentie: 
 
Nederland kan weer open in drie stappen! 
 
Stap 1) Regels vanaf woensdag 16 februari 2022 

• Thuis mag je meer dan 4 mensen uitnodigen. 
• Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wijzigt in: werk maximaal de helft van de 

werktijd op kantoor. 
 
Stap 2) Regels vanaf vrijdag 18 februari 

• Alles mag open tot 1 uur ’s nachts. Bijvoorbeeld restaurants, cafés en bioscopen. 
• Op plekken waar je een coronatoegangsbewijs moet laten zien, hoef je: 

o Geen mondkapje op; 
o Geen vaste zitplaats te hebben; 
o Geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Op plekken waar meer dan 500 mensen zijn, moet je: 
o Een mondkapje op; 
o Een vaste zitplaats hebben; 

 
Nieuwe regel voor isolatie 
Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort naar 5 dagen, mits iemand 24 uur geen 
klachten meer heeft. 
 
Stap 3) Regels vanaf vrijdag 25 februari 
 

• De normale openingstijden mogen weer. 
• U hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien. 
• U hoeft meestal geen mondkapje meer op. Bijvoorbeeld in een winkel, café of theater. 
• U moet wel een mondkapje op in het openbaar vervoer. En op het vliegveld. 
• Een vaste zitplaats hoeft niet. 
• 1,5 meter afstand houden hoeft niet. 
• U moet een negatieve test laten zien op plekken binnen waar meer dan 500 mensen zijn. 

En als u geen vaste zitplaats heeft. Voor beurzen en congressen geldt deze regel niet. 



 

 
 

 
De regels van stap 3 zijn plannen van de regering. De Tweede Kamer moet daar nog akkoord 
mee gaan. 
 
Op 15 maart beoordeelt het kabinet onder andere de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, 
het verplichte testen voor toegang (1G) en het thuiswerkadvies. 
 
 
Handige link: 

• Alles kan weer open in 3 stappen | 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. Momenteel wordt de 
calamiteiten mailbox minder vaak gelezen. Het kan iets langer duren voordat je een reactie 
ontvangt. 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  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen
mailto:calamiteiten@meevivenz.nl
https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/

