
 

Vaccinatiebeleid 
 

Facilicom (en dus ook Gom) hanteert in de coronacrisis de strategie dat wij 1 op 1 het kabinetsbeleid 
volgen en geen eigen beleid gaan vormen. Dat geldt ook voor de vaccinatiestrategie van de overheid. 
In de vaccinatiestrategie zoals vastgesteld door de overheid is duidelijk weergegeven welke rollen en 
verantwoordelijkheden worden gezien. Ook is het zo dat het vaccinatiebeleid steeds verandert. Wij 
proberen deze Q&A zoveel mogelijk up to date te houden maar soms gaat het kabinet sneller dan 
wij. Kijk daarom ook altijd voor de meeste recente informatie over vaccineren op de website van de 
Rijksoverheid: www.coronavaccinatie.nl  
 
Binnen Facilicom kijken wij uit naar het moment dat al onze medewerkers in staat worden gesteld 
om zich te laten vaccineren. Dit zal conform de strategie op verschillende momenten zijn afhankelijk 
van tot welke doelgroep een collega behoort. Zeker omdat er nog geen data beschikbaar is of iemand 
die gevaccineerd is ook niet meer besmettelijk is, zullen gedurende de vaccinatieperiode de 
coronaregels blijven gelden zoals de overheid deze bepaalt.  
 
Wat doet Facilicom? 

- Facilicom is voorstander van vaccineren, we zullen aansluiten bij het communicatieplan van 
de overheid en additioneel kijken hoe en waar we onze medewerkers kunnen informeren. In 
de komende periode wordt gekeken naar een promotiecampagne die aansluit bij onze 
doelgroep. 

 
Waar kan ik me laten vaccineren? 

- Er zijn 25 GGD locaties waar je je kunt laten vaccineren. In de uitnodiging die je ontvangt 
staat waar en hoe je een afspraak kunt maken. 

 
Kan ik me via Facilicom laten vaccineren en gaat Facilicom proberen zelf vaccins in te kopen?  

- Nee. Het vaccineren is een medische handeling die onder regie van de overheid wordt 
uitgevoerd. Daarom heeft het ook geen zin om vaccins zelf in te kopen. Als je aan de beurt 
bent voor een vaccinatie, dan ontvang je bericht van de GGD. Het kan zijn dat de GGD aan de 
werkgever vraagt om de uitnodigingsbrieven namens hen te versturen. In dat geval ontvang 
je van ons een brief maar de regie blijft bij de GGD liggen.  

 
Wat kost het om me te laten vaccineren? 

- Het vaccineren kost geen geld. 
 
Kan ik me onder werktijd laten vaccineren?  

- Probeer de coronavaccinatie als het even kan te plannen buiten werktijd. Lukt dit niet om dit 
buiten werktijd te plannen, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Kun je je buiten werktijd 
laten vaccineren maar kies je er toch voor om dit binnen werktijd te doen? Dan neem je 
daarvoor verlof op.  

 
Kan ik zelf mijn vaccin kiezen? 

- De vaccinatiestrategie van de overheid is leidend. Dit kan per doelgroep verschillen. Ook kan 
de methodiek van vaccineren verschillen per vaccin. De communicatie van de overheid is 
hierin leidend.  

 
Is vaccineren verplicht? 

- De hoofdregel is dat niemand gedwongen kan worden om zich te laten vaccineren, dat zou 
een schending van grondrechten zijn. Maar een grondrecht is op zichzelf niet zo sterk dat 
daar nooit inbreuk op gemaakt mag worden.  Het kan dan ook zo zijn dat wettelijk wordt 
vastgelegd dat het voor bepaalde beroepsgroepen verplicht wordt om zich te vaccineren. 

http://www.coronavaccinatie.nl/


 

Bijvoorbeeld in de zorg of op andere plekken waar gewerkt wordt met kwetsbare groepen 
mensen.  

 
Kan het weigeren van vaccinatie gevolgen hebben voor het dienstverband? 

- Belangrijke vraag daarbij is of het vaccin dat jou en anderen beschermt tegen besmetting 
noodzakelijk is voor je werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de zorg waarin medewerkers 
werken met kwetsbare personen. Is de vaccinatie noodzakelijk voor je werkzaamheden? Dan 
kan dit voor een medewerker die vaccinatie weigert gevolgen hebben omdat je dan je werk 
niet meer kunt uitvoeren. Uiteraard moet dan nog wel gekeken worden of er ander passend 
werk voor een medewerker is binnen de organisatie waarvoor het vaccin niet noodzakelijk is. 
Is dat er niet? Dan kan het weigeren uiteindelijk consequenties hebben voor het 
dienstverband.  

 
Voor welke functies is vaccinatie verplicht? 

- Een werkgever heeft een vergaande zorgplicht als het gaat om een gezonde werkomgeving 
en het beperken van gezondheidsrisico’s voor medewerkers. Hierover is al veel 
jurisprudentie te vinden. Een werkgever moet alle maatregelen nemen waarmee hij schade 
in redelijkheid kan voorkomen. Die maatregelen zijn mede afhankelijk van de kans waarop 
zich een risico voordoet. Dus: hoe groter de kans, hoe sneller verwacht wordt van de 
werkgever dat hij maatregelen neemt om het risico te beperken. Vaccinaties aanbieden 
tegen ziektes is een voorbeeld van zo’n maatregel. Voor het verplicht stellen moet goed 
gekeken worden naar de noodzaak en het belang. Het is belangrijk om hiervoor een goed 
stappenplan te maken. Belangrijkste vraag hierbij is: onder welke omstandigheden is het zo 
dat je als werkgever mag vragen om een vaccin te nemen? Dit wordt nog nader uitgewerkt.  

 
Mag mijn werkgever registreren of ik me laat vaccineren?  

- Vaccineren is een vrije keuze.  Je werkgever mag wel weten dat een medewerker zich laat 
vaccineren, maar mag dit momenteel niet registreren. Als werkgever zijn we wel 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Als we niet weten of je 
wel of niet gevaccineerd bent, kunnen we besluiten je andere werkzaamheden te laten 
verrichten als we inschatten dat de veiligheid in het geding is (bijvoorbeeld als je werkt in de 
thuiszorg of in een ziekenhuis). Het kan wel zijn dat later een verplichting om te registreren 
wordt vastgelegd. In dat geval laten we je dit weten.  

 
Hoe gaat Facilicom om met klanten die vaccinatie eisen? 

- Omdat aangetoond moet worden of dit noodzakelijk is voor de dienstverlening zal dit per 
locatie bekeken en bepaald moeten worden (de Kenniskring en Juza zullen hier per geval in 
adviseren). Hierbij wordt altijd eerst gekeken naar de noodzakelijkheid van vaccinatie.  

 
Ben ik niet meer besmettelijk als ik me laat vaccineren? 

- Het vaccin geeft geen 100% bescherming tegen het coronavirus. Iedere vaccin heeft een 
verschillende werking en het is nog niet bekend hoe lang de diverse vaccins je beschermen. 
Ook is nog onvoldoende bekend in hoeverre iemand die gevaccineerd is toch het virus kan 
verspreiden.  
 

Ik ben gevaccineerd wat nu? 
- In de basis houden medewerkers zich te allen tijden aan de geldende corona regels. Ook als 

je gevaccineerd bent houd je je aan de basisregels en de op dat moment geldende 
aanvullende maatregelen. De algemene hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand blijven 
daarom gelden. 

 
  



 

Krijg ik de reiskosten die ik moet maken om naar de priklocatie te gaan vergoed van mijn werkgever? 
- Nee, voor deze kosten krijg je geen vergoeding van je werkgever.  

 
Coronavaccinatie Business Unit  Zorg 
Voor medewerkers van de business unit Zorg kunnen andere richtlijnen/regels gelden. Vanuit de 
overheid is aan zorgorganisaties (die bij de eerste groep horen) gevraagd om de oproep voor het 
vaccineren te versturen aan hun medewerkers. Bij sommige klanten zijn de schoonmaak medewerkers 
meegenomen in deze oproep. Gom hier geen invloed op, de klant bepaalt. Als onze medewerkers mee 
kunnen doen met de vaccinatieronde bij de klant, dan mag de klant onze medewerkers hiervoor 
uitnodigen. Persoonlijke gegevens mogen wij echter nooit delen, dit moet de medewerker zelf doen. 
Het laten vaccineren is wel vrijwillig. De overheid zorgt voor informatie over het vaccin en de 
vaccinatie. De medewerker kan daarna zelf de keuze maken om een vaccinatie tegen het coronavirus 
te halen. 
 
Wil je meer informatie over het vaccin? Kijk dan eens op onderstaande websites.  
 
https://www.igj.nl/publicaties/publicaties/2020/12/18/veelgestelde-vragen-over-
vaccineren#:~:text=Voor%20een%20zorgaanbieder%20is%20het,dus%20niet%20mede%20te%20delen 
 
https://www.arbo-online.nl/wetgeving/nieuws/2021/01/verplichte-vaccinatie-tegen-corona-ja-of-nee-
10121858?_ga=2.238691587.2023375443.1610980500-2008323165.1585667868  
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https://www.arbo-online.nl/wetgeving/nieuws/2021/01/verplichte-vaccinatie-tegen-corona-ja-of-nee-10121858?_ga=2.238691587.2023375443.1610980500-2008323165.1585667868
https://www.arbo-online.nl/wetgeving/nieuws/2021/01/verplichte-vaccinatie-tegen-corona-ja-of-nee-10121858?_ga=2.238691587.2023375443.1610980500-2008323165.1585667868

