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NIEUWSBRIEF
1. Financieel
De overbruggingsregeling
loopt 1 juni ten einde. Zie
pagina 2.

2. Dagbesteding: wel
of niet?
Er is aan ons diverse keren
gevraagd of dagbesteding wel
of niet mag worden geboden.
Zie pagina 2.

3. Eigen bijdrage
De eigen bijdrage binnen de
Wmo wordt kwijtgescholden.
Zie pagina 2.

4. Tips!
Wij ontvingen een aantal tips
en delen deze graag met u.
Lees verder op pagina 3.

5. Berichtenverkeer
De implementatie van de
iWmo/iJw 3.0 verloopt volgens
planning. Lees verder op
pagina 3.

Nieuwsbrief gevolgen coronavirus

Nieuwsbrief gevolgen
coronavirus - nr. 4
Voorbereiden: dat is waar zo’n beetje elke organisatie in
Nederland mee bezig is. De kinderopvang en basisscholen
hebben zich voorbereid en zijn afgelopen week weer
gestart. Dierentuinen gaan weer open. Restaurants
bereiden zich voor om per 1 juni de terrassen weer te
openen. Bioscopen bereiden zich voor om weer bezoekers
te kunnen ontvangen. Beetje bij beetje bereidt iedereen
zich voor op een “1,5 meter samenleving”. Ongetwijfeld
een van de nieuwe Van Dale-woorden van dit jaar.
Bereidt u zich ook voor op onze 1,5 meter samenleving?
Als er iets in uw aanbod of beleid verandert of als u
bijvoorbeeld een locatie weer gaat openen, dan horen we
dit graag van u.
Heeft u vragen over / suggesties voor deze nieuwsbrief?
Schroom niet om ons te e-mailen. Dit kan via e-mailadres
contractmanagement@alkmaar.nl. We plaatsen deze
nieuwsbrief en andere corona-gerelateerde informatie ook
op onze website: www.hulpinregioalkmaar.nl/coronavirus/.

Met vriendelijke groet,
het team van Netwerkorganisatie regio Alkmaar
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1. Financieel
Op 1 juni aanstaande loopt de overbruggingsovereenkomst af die wij met een deel van onze
aanbieders hebben afgesloten. Dit betreft de overbruggingsregeling in het kader van
compensatie voor verminderde inkomsten als gevolg van het coronavirus. Het Ministerie en de
VNG zijn nog in overleg over hoe deze compensatie er na 1 juni 2020 uit moet gaan zien. We
wachten de uitkomst hiervan af. Zodra er meer bekend is, zullen wij u hierover berichten.

2. Dagbesteding: wel of niet?
Wij ontvangen regelmatig vragen over het wel of niet mogen bieden van dagbesteding. Steeds
meer cliënten hebben de behoefte de dagbesteding te hervatten. Nu de richtlijnen vanuit de
rijksoverheid enigszins versoepeld zijn, gaan wij ervan uit dat u zich voorbereid (heeft) op het
bieden van dagbesteding in een 1,5 meter samenleving. En dat u binnenkort daar waar mogelijk
weer dagbesteding kunt aanbieden. Wij vertrouwen er hierbij op dat u passende maatregelen
neemt om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.
Op de website van de Rijksoverheid vindt u de ‘Richtlijn dagbesteding en dagopvang’. Zie hier:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijndagbesteding-en-dagopvang/Richtlijn+Dagbesteding+en+Dagopvang.pdf

3. Eigen bijdrage Wmo kwijtgescholden
Minister van VWS Hugo de Jonge heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei
2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die
maanden dus geen factuur.
Overheid en zorgaanbieders doen er momenteel alles aan om de Wmo-ondersteuning zoals hulp
bij het huishouden door te laten lopen. Dat lukt door de maatregelen rondom het coronavirus niet
altijd. Daarom heeft de minister besloten om in april en mei 2020 geen eigen bijdrage voor de
Wmo te innen. Hij beslist op een later tijdstip wanneer de inning van de eigen bijdrage weer wordt
opgestart.
De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor Beschermd wonen of
voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.
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4. Tips!
Tip 1: De Oudertelefoon
Naast de Kindertelefoon is er nu ook de Oudertelefoon. De Oudertelefoon biedt een luisterend
oor voor ouders die opvoedvragen hebben en waarbij het thuis even te veel wordt. Ook andere
opvoeders zoals de oppas, opa’s, oma's en stiefouders kunnen contact opnemen. Zowel
telefonisch of per chat. Zie www.oudertelefoon.nl.
Tip 2: Gebruik maken van (grote) ruimtes die nu niet worden gebruikt
Onderstaande tekst ontvingen we van een aanbieder en delen we graag met u.
Er zijn veel plaatsen waar je de kinderen en ouders in persoon kunt spreken. Met inachtneming
van de RIVM-maatregelen, zoals natuurlijk de 1,5 meter tussenruimte. Natuurlijk alleen als de
client en ik beiden gezond zijn, en in overleg met ouders. Hulpverleners zouden gebruik kunnen
maken van ruimtes die nu niet worden gebruikt en zo hun intakes en gesprekken door laten
gaan. Op dit moment kan ik gebruik maken van een grote ruimte in Gezondheidscentrum
Geesterhage, waar normaal gesproken 60/80 mensen twee keer in de week bridgen. Ik heb vier
tafels aan elkaar geschoven en klaar is de spreekkamer.
Overige ruimtes die veel leeg staan en mijn inziens gebruikt kunnen worden zijn onder andere:
•
•
•
•
•

Bibliotheken,
Gemeentehuizen,
Jeugdcentra,
Yoga-ruimtes,
Sportkantines

5. Berichtenverkeer iWmo/iJw 3.0
Ondanks de coronacrisis verloopt de implementatie van de iWmo/iJw 3.0 gewoon volgens
planning. Dat betekent dat we op 1 januari 2021 overgaan op deze versie. Wij informeren u
hierover verder in juni 2020. Nu al vragen? Stuur dan een e-mail naar
contractmanagement@alkmaar.nl.
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