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NIEUWSBRIEF
1. Financieel
De colleges van B&W in de
regio Alkmaar hebben
unaniem besloten u financieel
te gaan ondersteunen tijdens
de coronacrisis . Zie pagina 2.

2. Wat is er bij u
veranderd?
In de lijst vindt u nu ook de
aangepaste dienstverlening
van de gemeentelijke sociale
teams. Zie pagina 2.

3. Tips van collegaaanbieders
We hebben op onze oproep
om suggesties aan te leveren
voor de nieuwsbrief een aantal
goede tips gehad. Zie pagina
2 en 3.

Nieuwsbrief gevolgen
coronavirus - nr. 2
Hierbij de tweede corona-nieuwsbrief. We hebben
enthousiaste reacties en suggesties ontvangen naar
aanleiding van de eerste nieuwsbrief. Dank hiervoor! In
deze nieuwsbrief vindt u de tips terug die we per e-mail
hebben ontvangen.
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 ander corona-gerelateerde informatie ook
op onze website: www.hulpinregioalkmaar.nl/coronavirus/.
Tot slot: fijne paasdagen gewenst!

Met vriendelijke groet,
het team van Netwerkorganisatie regio Alkmaar

4. Kwetsbare
kinderen
Veilig Thuis doet een oproep
aan u om contact op te nemen
in het geval van acute
onveiligheid van een kind.
Lees verder op pagina 3.
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1. Financieel
De zeven colleges van burgemeester en wethouders in de regio Alkmaar hebben unaniem
ingestemd met een collegevoorstel om u - tijdens de coronacrisis - financieel te kunnen
ondersteunen. Namens de burgemeesters en wethouders willen wij u laten weten dat zij u als
aanbieder dankbaar zijn voor uw inzet voor onze inwoners. Het collegebesluit hebben wij
samengevat in een brief. Hierin leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u als
aanbieder verwachten. Deze brief heeft u vandaag per e-mail ontvangen. U vindt deze brief
tevens op onze website, zie hiervoor: www.hulpinregioalkmaar.nl/coronavirus.

2. Wat is er bij u veranderd?
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief - om ons te laten weten wat er vanwege de corona is
veranderd in uw dienstverlening - hebben wij veel reacties gekregen. Dank hiervoor! Op verzoek
zijn we de lijst ook aan het vullen met de veranderde dienstverlening van de gemeentelijke
sociale teams. Dit vindt u in het overzicht onder het tabblad ‘Gemeente overzicht’.
Graag uw informatie blijven doorgeven via e-mailadres contractmanagement@alkmaar.nl. Het
overzicht vindt u op onze website: www.hulpinregioalkmaar.nl/coronavirus.

3. Tips van collega-aanbieders
We hebben op onze oproep aan u - om suggesties aan te leveren voor de nieuwsbrief - een
aantal goede tips gehad. Bedankt en blijf ze vooral met ons delen! We zetten ze hieronder voor u
op een rijtje:
• NJI - speciale coronapagina
Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u een pagina waarop nuttige tips staan
‘hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus’. Er staat een speciaal deel voor ouders,
kinderen en jongeren, professionals en gemeenten. Zie de website www.nji.nl/coronavirus.
• NVO - themadossier corona
De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen hebben een themadossier
over het coronavirus op hun website geplaatst. Zie hier: www.nvo.nl/nvo-in-t-kort/
themadossiers/corona-virus.aspx.
• Betaalbaar, beveiligd beeldbellen
We ontvingen van een aanbieder onderstaande aanrader over beeldbellen met een Zorgringaccount:
“De gemeenten communiceren met aanbieders via Zorgring. Dat betekent dat alle
gecontracteerde partijen daar een account hebben. ZichtOpZorg is een onderdeel van
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Zorgring, wat een beveiligde beeldbel-omgeving is. Zo kunnen alle partijen eenvoudig beveiligd
beeldbellen, zonder mega dure kosten. ZOOM vraagt bijvoorbeeld 200 dollar per maand om
een beveiligde account aan te maken. Bij Zicht op zorg betaal je je jaarlijkse abonnement (nog
geen 40 euro) en per maand 17,95 als je de consultmodus activeert. Een echte aanrader!”
• Artsenfederatie KNMG - beeldbellen
Op de website van de KNMG vindt u een artikel over beeldbellen. Beschikbare toepassingen
worden genoemd, aandachtspunten voor beeldbellen worden besproken en meer. Zie hiervoor
deze link: www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/beeldbellen-tijdens-decoronacrisis.htm.

4. Kwetsbare kinderen
Vorige week schreven we over de opvang van kwetsbare kinderen, waarvoor het thuis nu geen
veilige basis is. Dat u - wanneer u zich zorgen maakt over een kind - contact op kunt nemen met
de jeugd- en gezinscoach/jeugdconsulent die vanuit de gemeente betrokken is bij het betreffende
gezin (of indien onbekend: contact op te nemen met de gemeente).
Het is - ook juist in deze corona-tijd - goed om gebruik te maken van de regionale verwijsindex
VIN. Zodat u zichtbaar bent bij alle betrokken professionals rondom het gezin en met hen kan
afstemmen. Bent u nog niet aangesloten op VIN of heeft u er vragen over? Neem dan contact op
met de relatiemanagers via vroegsamenwerken@alkmaar.nl.
Veilig Thuis
Wellicht ten overvloede, maar we willen u ook wijzen op de Wet ‘Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling’ en de mogelijkheid om af te stemmen met Veilig Thuis. Wanneer u
bijvoorbeeld zorgen heeft over de acute onveiligheid van een kind, neem dan contact op met
Veilig Thuis via 088 – 0100 502 of info@vtnhn.nl.
Veilig Thuis maakt zich wegens de situatie rondom corona zorgen over de oplopende spanning
binnen (kwetsbare) gezinnen en dat dit mogelijk ontaard in geweld. Als ketenpartners signalen
hebben, willen zij dat weten zodat ze deze in kaart kunnen brengen en passende interventies
kunnen plegen.
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