
Van: Jan Ducaat <Jan.Ducaat@ggdzeeland.nl>  
Verzonden: donderdag 31 december 2020 14:14 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Informatie start Covid vaccinatie 

  

Beste bestuurders, communicatiemedewerkers en contactpersonen voor de Covid 
vaccinatie, 
  
  
INFORMATIE COVID VACCINATIE 

  
Bij deze wil ik jullie nader informeren over de Covid vaccinatie die vanaf 18 januari 2021 van 
start gaat voor het personeel werkzaam bij jullie organisaties. 
  
Vanaf 4 januari gaat het landelijke callcenter gefaseerd open voor de diverse doelgroepen. 
Jullie medewerkers kunnen zich aanmelden aan de hand van de brief die zij van jullie als 
werkgever gaan ontvangen. De koepelorganisaties van de werkgevers (Actiz en VGN) hebben 
hiervoor een standaard voorbeeldbrief opgesteld die door jullie gebruikt kan worden om de 
medewerkers te informeren. De brieven hoeven alleen nog gepersonaliseerd te worden 
(naam medewerker en gegevens werkgever).  
  
De bestuurders van de zorginstellingen hebben aangegeven de brief zo goed mogelijk op 
elkaar te willen afstemmen. Ten opzichte van de standaard voorbeeldbrief verspreid door de 
koepelorganisaties zijn er twee zaken gewijzigd: aanvullende informatie met betrekking tot 
de vergoeding van reis- en werktijd en daarnaast aanvullende informatie over de twee 
locaties (Goes en Terneuzen) waar men geprikt kan worden. 
  
Zowel de standaard voorbeeldbrief als de aangepaste brief is in overleg met de verschillende 
bestuurders als bijlage bijgevoegd. Ik weet dat sommige werkgevers de standaard 
voorbeeldbrief inmiddels al klaar hebben staan en daardoor deze aangepaste brief niet meer 
zullen gebruiken. Eventueel kan overwogen worden in de begeleidende tekst bovenstaande 
twee zaken nog expliciet te vermelden. 
  
Voor jullie personeel geldt het volgende: 

1. Medewerkers van de verpleeg- en verzorgingstehuizen kunnen zich vanaf 4 januari 
melden bij het callcenter om twee afspraken te maken (2 prikken Pfizer vaccin met 
een tussenperiode van drie weken); 

2. Medewerkers werkzaam in de gehandicaptenzorg kunnen zich naar verwachting 
vanaf 5 januari melden bij het callcenter om afspraken te maken. De VGN geeft 
hiervoor nog een expliciete GO richting de werkgevers in de gehandicaptenzorg; 

3. De datum dat medewerkers - werkzaam in de thuiszorg en WMO ondersteuning - 
zich kunnen melden bij het callcenter is vooralsnog niet bekend. Hier wordt nog 
aanvullend over gecommuniceerd door de koepelorganisaties. Bij Actiz is op dit 
moment nog geen datum bekend. 
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Voor alle groepen geldt dat IEDEREEN werkzaam bij jullie organisaties met direct of indirect 

patiëntencontact in aanmerking komt voor het vaccin. Dat betekent dus dat niet altijd de 

functiebenaming leidend is of iemand in aanmerking komt voor het vaccin maar of de 

medewerker al dan niet werkt op een locatie waar cliënten wonen. De uitnodigingen mogen 

niet alleen naar het vaste personeel maar zijn ook bedoeld voor stagaires, ZZP-ers en de 

medewerkers gevestigd in België. De leeftijdsgrens die gehanteerd wordt voor alle 

doelgroepen is vanaf 18 jaar. 

  

Voor de ZZP-ers is een aparte brief opgesteld die gebruikt kan worden. Als werkgevers 

verzorgen jullie ook deze uitnodiging voor de ZZP-ers die regelmatig bij jullie actief zijn. 

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het afgestemde mailbestand dat gehanteerd is bij de 

zorgbonus. 

  

AANLEVERING INFORMATIE AAN DE GGD 

  

Op het moment dat jullie organisatie de brieven gereed heeft om te verzenden naar de 

medewerkers, is bekend hoeveel medewerkers van de organisatie in aanmerking komen voor 

de vaccinatie. Als uitvoerder van de eerste vaccinatieronde wil de GGD graag deze aantallen 

geanonimiseerd ontvangen (aantallen en indien mogelijk ook werklocatie en woonplaats). 

Belangrijkste reden hiervoor is dat wij daardoor onze personeelssterkte optimaal kunnen 

inrichten op basis van het totale aantal medewerkers in deze doelgroep en meer weten over de 

geografische verdeling over Zeeland in verband met de twee locaties (Terneuzen en Goes). 

Deze geanonimiseerde overzichten kunnen aan mij gericht worden. Mocht jullie daarover 

vragen hebben, dan weten jullie mij te vinden. Inmiddels heb ik van een aantal organisaties 

deze gegevens al ontvangen. Dank daarvoor! 

  

Rest mij iedereen een fijne jaarwisseling te wensen en een 2021 waarin wij op enig moment 

elkaar de hand weer mogen schudden. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Jan Ducaat 

Projectmanager Covid vaccinatie 

06-21606088 

  

Bijlagen: 3 

  

Standaard uitnodigingsbrief zorgmedewerkers verspreid door de koepels 

Uitnodigingsbrief medewerkers zorgaanbieders Zeeland 

Uitnodigingsbrief ZZP-ers zorgaanbieders Zeeland 

 


