Afstemming inzake aanpak coronavirus door ministerie van VWS, VNG en Valente
Namens het ministerie van VWS, de VNG en Valente willen we u op de hoogte brengen van de
afstemmingsafspraken die op landelijk niveau zijn gemaakt, mede op basis van signalen van
gemeenten en leden van Valente. Dit bericht zal via de Q&A pagina’s van VWS en de VNG, en via de
website van Valente verspreid worden.
Gemeenten en aanbieders zijn op dit moment druk bezig met het treffen van maatregelen i.v.m.
corona. Wij hebben veel waardering voor alle extra inzet die jullie plegen om de mensen die gebruik
maken van de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang, de opvang voor slachtoffers van
mensenhandel en beschermd wonen op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen en willen
jullie daarvoor bedanken.
Er zijn diverse extra maatregelen nodig om continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen bieden
aan deze kwetsbare groep mensen. Uit onze contact met gemeenten en aanbieders blijkt dat veel
maatregelen reeds in gang zijn gezet, maar dat een aantal zaken wat lastiger te regelen is. Een
inventarisatie van de grootste behoeften is gisteren gemaakt en is nu onderwerp van overleg.
Hierbij willen we jullie enkele punten meegeven die de komende periode extra van belang zijn:
Cruciaal beroep
Wie werkt in de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang, de opvang voor slachtoffers van
mensenhandel en beschermd wonen behoort tot de groep mensen met een cruciaal beroep. Het is
belangrijk dat medewerkers worden ondersteund om hun werk uit te kunnen voeren en dat
bijvoorbeeld kinderopvang geregeld is.
Hygiëne en isolatie
-

Het is belangrijk dat iedereen de hygiënevoorschriften van het RIVM goed in acht neemt.

Neem bij vermoeden van een besmetting van de cliënt contact op met de GGD of huisarts. Het is
belangrijk dat de triage snel plaats kan vinden. Maak afspraken met de sociaal medisch werkers.
Mocht er sprake zijn van een corona besmetting, dan is het belangrijk deze persoon zo snel
mogelijk in quarantaine te plaatsen. Het is belangrijk dat er in elke centrumgemeente voldoende
quarantaineplekken beschikbaar zijn. Richt die preventief in!
Wij realiseren ons dat veel partijen behoefte hebben aan beschermende materialen. Die zijn op
dit moment schaars. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het beschikbaar stellen van meer
materialen. Zie hiervoor ook bijgevoegde Kamerbrief. Per regio zijn contactpersonen aangesteld, die
staan op deze link.
Continuïteit van zorg en ondersteuning
Gemeenten en aanbieders zorgen samen voor het zoveel en zo goed mogelijk door laten gaan
van de cruciale zorg en ondersteuning. Daar waar dat mogelijk is worden alternatieve vormen van
hulpverlening op afstand georganiseerd.
Zowel bij aanbieders als gemeenten is er enige onduidelijkheid ontstaan over hoe in deze
situatie om te gaan met afspraken en contracten van aanbieders. VNG roept gemeenten op de
aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Ook als er een andere of beperkte
prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft.
VNG en Rijk zijn in gesprek over vergoeding van eventuele extra kosten die gemeenten hiervoor

maken. Zorgverzekeraars hebben eenzelfde afspraak met het Rijk. Dit besluit wordt de komende
dagen verder uitgewerkt.
Verschillende typen voorzieningen
Op de website van Valente vindt u een lijst met maatregelen die organisaties voor
vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen in samenwerking met gemeenten al
hebben ingezet.
Het is belangrijk de nachtopvang open te houden. Bekijk welke maatregelen mogelijk zijn
gegeven de beschikbare ruimte en bezie de optie van andere locaties.
Ga creatief om met dagopvang en dagbesteding. Laat die bijvoorbeeld verspreid over de stad
plaatsvinden of in kleinere groepen verspreid over de dag.
Een deel van de gemeenten heeft de dagopvang gesloten. Indien u hiervoor kiest, is het
belangrijk dat dakloze mensen overdag ergens terecht kunnen om warm te blijven, maar ook voor
sanitaire behoeften en maaltijden. Zorg dat dakloze mensen geïnformeerd worden over de
mogelijkheden.
Ga eenzaamheid onder deze kwetsbare groepen mensen zoveel mogelijk tegen. Zorg
bijvoorbeeld voor telefoonteams die actief mensen bellen of waar mensen – indien nodig – zelf
naartoe kunnen bellen.
Doordat mensen meer thuis zijn en dicht op elkaar zitten, neemt stress toe. Ook door
de onzekerheid die de crisis met zich meebrengt en mogelijke financiële zorgen. Hierdoor worden de
risicofactoren voor huiselijk geweld groter. Mogelijk leidt dit tot een groter beroep op de capaciteit
in de vrouwenopvang. Bespreek dit als centrumgemeente(n) en opvanginstelling(en): is er zicht op
een toename en zo ja, hoe wordt hier mee omgegaan? Is er plek voor de mensen die een veilige plek
buiten de eigen woning nodig hebben?
Het groter wordende beroep op de opvang kan ook ontstaan door groepen die op straat komen
te staan waar de opvang normaal gesproken niet voor bedoeld is. Denk hierbij aan
seizoenarbeiders en sekswerkers. Bekijk met elkaar hoe deze groep bijgestaan kan worden.
Misstanden en uitbuiting kunnen gemeld worden bij de Inspectie SZW
Medewerkers van gemeenten kunnen meer informatie vinden over corona en veel gestelde vragen
daarover, op https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/coronavirus en het forum
(https://forum.vng.nl). Leden van Valente kunnen vragen en goede voorbeelden zenden
aan info@valente.nl o.v.v. Coronavirus.
Tot slot: VWS, VNG en Valente hebben dagelijks overleg over actuele vragen en knelpunten.
Oplossingen en antwoorden op vragen zetten we op de websites van VNG en Valente.

