Aan: verwanten cliënten Profila Zorggroep
Van: Corona Adviesteam
Datum: 8 januari 2021
Betreft: Vaccinatie medewerkers en cliënten

Beste verwanten,
Wat was het een bijzondere dag deze week: eindelijk is er een start gemaakt met het vaccineren van
zorgmedewerkers. Een absolute mijlpaal in de strijd tegen het corona virus. Zoals uit het nieuws
bekend is geworden, horen onze medewerkers tot de eerste groepen die gevaccineerd worden. Eerst
de medewerkers van de verpleeghuizen en de medewerkers in de acute zorg. Daarna volgen
medewerkers onze groep.

GO van RIVM
Wanneer onze medewerkers een uitnodiging krijgen, is nu nog niet bekend. We wachten hiervoor op
een ‘GO’ van het RIVM. Wij zijn er klaar voor.

Standpunt van Profila Zorggroep
In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan het formuleren van een organisatiestandpunt
over het vaccineren. Hiervoor hebben we contact gezocht met de commissie Identiteit, Ethiek en
Methodiek (Commissie IdEM), de Verwantenraad, de Ondernemingsraad en het managementteam.
Van de commissie IdEM ontvingen we een advies en een handreiking voor alle medewerkers die zij
kunnen gebruiken om tot een weloverwogen keuze te komen.
De Ondernemingsraad gaf aan de bestuurder een aantal kaders en aandachtspunten mee voor het
formuleren van het organisatiestandpunt.
Van de Verwantenraad kregen we ook al snel een standpunt: zij hebben vertrouwen in de
ontwikkeling van de vaccins en zijn blij met de mogelijkheid die de medewerkers van Profila
Zorggroep krijgen om zich als een van de eerste groepen te laten vaccineren.
Tijdens een vergadering met het managementteam is het vraagstuk van vaccinatie zorgvuldig
besproken met ruimte en aandacht voor een ieders mening over het vaccineren.
Dit alles bij elkaar hielp Peter van Wijk, de bestuurder om het organisatiestandpunt rond het
vaccineren te formuleren:

‘Als bestuurder neem ik het standpunt in dat vaccinatie niet strijdig hoeft te zijn met ons
christelijk geloof en dat vaccinatie bij kan dragen aan het bevorderen van veilige en
professionele zorg voor onze cliënten. Er is in dit opzicht geen aanleiding om te twijfelen aan
de veiligheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening vanuit de overheid en haar
instanties zoals RIVM, EMA en Gezondheidsraad. Om deze redenen beveel ik aan om het
vaccin tegen covid-19 te nemen. Deze aanbeveling geldt zowel medewerkers als cliënten,
verwanten en vrijwilligers.
In dit alles prevaleert echter de integriteit van het lichaam en de autonome keuze van
medewerker en cliënt. Deze keuze is te allen tijde te respecteren. Ik zal als bestuurder
bevorderen dat er een veilig werkklimaat is waarin iedereen zich gewaardeerd en
gerespecteerd voelt, welke keuze er ook gemaakt wordt. Voorts zal ik mij als bestuurder
inspannen om ervoor te zorgen dat iedereen maximale informatie en mogelijkheid tot
gesprek en uitwisseling krijgt om een keuze te maken.’

Terug naar ‘normaal’ en continuïteit van zorg
Als Profila Zorggroep zijn we dus blij dat er nu bijna een start gemaakt kan worden met het
vaccineren van onze medewerkers. Blij omdat hiermee de risico’s voor de gezondheid van onze
medewerkers en cliënten zullen afnemen en we stapje voor stapje weer naar een normale
(werk)situatie binnen Profila Zorggroep kunnen gaan.
Wij vinden het daarom belangrijk dat medewerkers zich laten vaccineren. Voor hun eigen veiligheid,
voor die van collega’s en voor de gezondheid van onze cliënten. We vinden het ook belangrijk voor
de continuïteit van onze zorg. Want een situatie waarin we opeens te maken hebben met veel zieke
medewerkers en cliënten, kunnen we voor eventjes wel opvangen met elkaar. Maar als dit langer
duurt en we steeds meer zieken krijgen, dan komen wij voor grote problemen te staan. Problemen
waar we dan niet zo snel meer een oplossing voor hebben.
Als christelijke zorgorganisatie nemen wij onze verantwoordelijkheid in onze samenleving. Samen
proberen we ervoor te zorgen dat we corona onder controle krijgen. Daar zijn we al maanden mee
bezig, en nu krijgen we de mogelijkheid om hierin ook samen een grote stap te maken.

Vaccineren eigen keuze
Wij vinden vaccineren belangrijk voor onze organisatie maar uiteindelijk is de keuze om zich te laten
vaccineren de eigen keuze en verantwoordelijkheid van medewerkers en van cliënten.
Als organisatie respecteren wij deze vrijheid en medewerkers mogen erop vertrouwen dat we dit te
allen tijde zullen blijven doen. Welke keuze men ook maakt. We vragen iedereen in onze organisatie
respectvol om te gaan met ieders mening hierover.

Vaccineren wordt niet geregistreerd
Als werkgever mag Profila Zorggroep het al dan niet laten vaccineren van medewerkers niet
registreren. Conform de AVG is er op dit moment geen grondslag waarop dit gegeven geregistreerd
mag worden. Wij zullen ons hier uiteraard aan houden.

Vaccineren van cliënten
Zodra er meer bekend is over het proces rond vaccineren van cliënten, wordt hierover
gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet,

Corona Adviesteam
Profila Zorggroep

