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Contract - MWA 
2020
Deze informatiebrief bevat noodzakelĳke informatie voor de gecontracteerde 

zorgaanbieders. Archiveer deze informatiebrief als naslagwerk. Stuur de informatie-

brief intern door naar belanghebbenden zoals collega’s en de cliëntenraad.

contractmanagementwmo@denhaag.nl
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Inleiding

De coronacrisis heeft effect op ons gehele zorgstelsel en dus ook op onze afgesproken Wmo MWA-dienst-
verlening. Het betekent voor iedereen anders werken dan we gewend zĳn. De gemeente Den Haag heeft veel 
waardering voor de vele inspanningen van organisaties en vrĳwilligers om de coronacrisis te bestrĳden. 

Het is van belang om met elkaar samen te werken en om afspraken te maken voor een passende aanpak. 
Maar ook over de noodzakelĳke continuïteit van dienstverlening. Met deze informatiebrief MWA 2020 
informeren    wĳ u de komende periode over zaken die in deze tĳd relevant zĳn.

De gemeente trekt met alle partners in de stad gezamenlĳk op om de kwetsbaren te ondersteunen.  
Kĳk voor meer informatie op: www.denhaag.nl/coronavirus

1. Versoepeling maatregelen

We zien dat veel cliënten een vorm van dienstverlening 
houden zoals is afgesproken. In aanloop naar de 
versoepeling    van de corona-maatregelen vanaf 1 juni, 
gaan ook veel dag bestedings     locaties weer open. 
Daarbĳ wordt gebruik gemaakt van plexiglas en 
persoonlĳke beschermingsmiddelen, gemarkeerde 
looproutes, plekken op 1,5 meter afstand en waar 
mogelĳk een aparte in- en uitgang. Een aantal van u is 
inmiddels weer geopend voor een beperkt aantal 
dagen, dagdelen in kleinere groepen en in meerdere 
ruimten. Er wordt creatief gezocht naar mogelĳkheden 
om op korte termĳn weer volledig open te gaan. Met 
inachtneming van alle hygiënevoorschriften uiteraard. 

Dagbesteding wordt op alternatieve wĳze nog (deels) 
met individuele begeleiding ingevuld. We horen dat 
aanbieders wekelĳks langsgaan bĳ cliënten thuis en/of 
waar mogelĳk telefonisch contact houden. 

Dit geldt ook voor de cliënten van Haags Ontmoeten, 
die bĳ hen op de locatie komen. Zo houdt u ook onze 
dagbestedings cliënten in beeld en daar heeft de 
gemeente veel waardering voor.

Voor de huisbezoeken van de JMO geldt nog steeds de 
richtlĳn dat het onder strikte voorwaarden mogelĳk is 
om op huisbezoek te gaan. Op voorwaarde dat de 
situatie dat écht vereist. Alle meldingen kunnen op 
deze manier in principe gewoon worden afgehandeld. 

Wĳ verzoeken u contact te houden met onze contract-
manager over de ontwikkelingen van de dienst-
verlening door uw organisatie. Bĳvoorbeeld over de 
openstelling van de dagbesteding en de mogelĳke 
beperkingen daarbĳ. Mogelĳk kan de gemeente en de 
aanpak van andere gecontracteerde aanbieders u 
daarbĳ helpen.
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2. Inzet AV 070 voor zorgmedewerkers

Zoals in de vorige informatiebrief al is aangegeven, 
kunnen zorgmedewerkers zolang de coronacrisis 
duurt gratis gebruik maken van AV 070 vervoer 
uitgevoerd door de firma Noot. De gemeente 
Den Haag wil met dit aanbod zorgmedewerkers 
ondersteunen, zodat zĳ hun belangrĳke werk onder 
deze moeilĳke omstandigheden kunnen blĳven 
doen. Een voorwaarde is dat het vervoer plaats vindt 

in de regio Haaglanden. Zorgaanbieders die geen 
contract hebben met de gemeente Den Haag 
kunnen     ook gebruik maken van dit aanbod.  
Wil uw organisatie gebruik maken van dit aanbod? 
Neem dan contact op met Karin Boersma  
(karin.boersma@denhaag.nl). Zĳ informeert u 
verder over de inzet van AV 070 voor zorg-
medewerkers.

3. Geen eigen bĳdrage Wmo in april en mei 2020 

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft besloten 
dat Wmo-cliënten in de maanden april en mei 2020 
geen eigen bĳdrage hoeven te betalen in verband met 
corona. Cliënten ontvangen over deze maanden geen 
factuur. 

Deze maatregel is genomen omdat door de maatregelen 
rondom het coronavirus het niet altĳd lukt om (extra-
murale ) hulp bĳ het huishouden door te laten lopen. De 
maatregel geldt niet voor opvang of voor Wmo-cliënten 
die wonen in een instelling voor beschermd wonen. 

4. Uitbreiding testcapaciteit GGD

Met het oog op de versoepeling van de maatregelen,  
is de testcapaciteit van de GGD verbreed naar andere 
doelgroepen. Sinds 18 mei kunnen ook de volgende 
groepen zich laten testen op COVID-19:  

• mantelzorgers van kwetsbare groepen
• vrĳwilligers in de palliatieve zorg thuis 
• pgb-gefinancierde (in)formele zorgverleners 
• mensen werkzaam in Wmo-gefinancierde hulp en 

ondersteuning (bĳvoorbeeld dagbesteding, 
begeleiding   , opvang slachtoffers huiselĳk geweld of 
opvang dak- en thuislozen)

• mensen werkzaam in jeugdhulp. 

Zĳ moeten dan wel één of meer klachten hebben die 
passen bĳ COVID-19. Alleen na beoordeling van een 
arts kan iemand getest worden. Heeft uw medewerker 
klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts?  

Neem dan contact op met GGD Haaglanden via  
088 355 01 00 of stuur een e-mail naar  
coronatest@ggdhaaglanden.nl.

De testlocatie bevindt zich in de parkeergarage van het 
Van der Valk Hotel in Pĳnacker-Nootdorp. De testlocatie 
is zeven dagen per week geopend. De locatie is alleen 
op afspraak te bezoeken. De precieze openingstĳden 
worden dagelĳks afgestemd op het aantal aanmeldingen. 
Er kan niet thuis of op een andere locatie getest 
worden    . 

Heeft u nog vragen of wilt u advies over uw situatie? 
Neem dan tĳdens kantooruren contact op met 
GGD Haaglanden via telefoonnummer 088 355 01 00. 

Kĳk voor meer informatie ook op:  
www.ggdhaaglanden.nl/coronatest.
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5. Onderzoek ZorgLokaal

ZorgLokaal heeft op verzoek van de gemeente een 
onderzoek gedaan onder honderd cliënten voor 
huishoudelĳke     hulp. Dit om beter in beeld te krĳgen 
hoeveel     van onze cliënten nog huishoudelĳke hulp 
ontvangen. 

Een paar van de bevindingen:
• De meeste cliënten ontvangen nog huishoudelĳke 

hulp. Maar liefst 84% heeft de afgelopen periode  
alle ondersteuning ontvangen.

• De respondenten waardeerden de ondersteuning die 

de zorgaanbieder levert tĳdens de coronacrisis met 
gemiddeld een 8,1.

• De cliënten waren blĳ met de informatie over de 
bellĳnen van Welzĳn omdat dit voor de meesten 
(73%) niet bekend was. 

• Het onderzoek werd gewaardeerd onder de cliënten. 

ZorgLokaal gaat een vergelĳkbaar onderzoek ook doen 
onder cliënten voor de individuele begeleiding en 
dagbesteding vanuit de Wmo. 

6. (Landelĳke) campagne huiselĳk geweld en chatfunctie Fier

Deze tĳd kan binnen gezinnen en relaties onderlinge 
spanningen opleveren wat kan leiden tot huiselĳk 
geweld. De landelĳke campagne roept op om alert te 
blĳven binnen je eigen gezin, bĳ je buren, collega’s, 
kennissen en vrienden en het gesprek aan te gaan. 
Roep hulp in als praten niet werkt. Vraag advies bĳ 
Veilig Thuis: (070) 346 97 17 (anoniem en 24/7) en  
bel bĳ acuut gevaar altĳd 112. 

Speciaal voor jongeren zĳn we als gemeente daarnaast 
een samenwerking aangegaan met de landelĳke 
chatfunctie voor jongeren van Fier:  
www.chattenhelpt.nl. 

Dit doen we in samenwerking met de Haagse 
organisaties    JIP en SHOP. Op die manier willen we de 
landelĳke chatfunctie toegankelĳk(er) maken voor 
Haagse jongeren. De gemeente Den Haag wil een 
mogelĳkheid bieden om anoniem te praten met 
professionele hulpverleners. Dit initiatief is gericht voor 
jeugdigen in Den Haag in de leeftĳd van 12 tot 23 jaar 
die te maken hebben (gehad) met geweld in 
afhankelĳk heidsrelaties (denk aan online misbruik, 
seksueel     geweld, loverboy problematiek, criminele 
uitbuiting, huiselĳk geweld en eergerelateerd geweld). 

7. Opvang dak- en thuislozen

Er wordt onder andere met HWW, de Kessler 
Stichting    en het burgerinitiatief Doneer een dorp 
heel hard gewerkt aan het opzetten van een corona 

zorglocatie op het ADO-parkeerterrein als 
vervangende    (thuis)isolatieplekken voor dak- en 
thuislozen. 
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8. Werkproces

GAS-portal 
In april is de GAS-portal weer live gegaan. We hebben 
helaas wat problemen ondervonden bĳ het koppelen 
van de resultaten aan de beschikkingen (bĳvoorbeeld: 
“toeleiden naar intramurale setting” in plaats van 
“leren omgaan met beperkingen”). Hierdoor zĳn 
sommige beschikkingen ten onrechte in de GAS-portal 
terecht gekomen. Deze beschikkingen zĳn inmiddels 
weer uit de portal verwĳderd. Ze worden deze week 
vervangen door de correcte beschikkingen met de 
juiste resultaten. Dit heeft tot gevolg dat het respons-
percentage en het aantal beschikkingen er nu anders 
uitziet. Onze excuses voor deze gang van zaken. Dit 
heeft verder geen gevolgen voor u. Wĳ vragen u voor 
deze nieuwe beschikkingen weer de GAS-scores in te 
vullen. 

Aanpassing ondersteuningsplan
In deze tĳd is het niet altĳd mogelĳk om het onder-
steuningsplan ondertekend bĳ de gemeente aan te 
leveren. Is dit voor een cliënt het geval? Dan kunt u bĳ 
uitzondering en nadat u wél mondeling instemming 
hebt van de cliënt, dit ondersteuningsplan ongetekend 
terugsturen aan de gemeente. Zodra de corona      -
maatregelen zĳn opgeheven, moet u de ondertekening 
alsnog binnen twee weken verzorgen. 

Deze week ontvangt u per e-mail geactualiseerde 
instructies over het opstellen en terugsturen van het 
Ondersteuningsplan.

Vervanging van Socrates (MO-Platform)
We actualiseren onze Wmo-dienstverlening en 
gebruiken    vanaf 1 januari 2021 een nieuw 
administratie systeem dat op maat is gemaakt voor alle 
processen rond Maatschappelĳke Ondersteuning. 
Hiermee wordt de afhandeling van declaraties 
gestroom lĳnd. Het MO-Platform, zoals dit nieuwe 
systeem heet, biedt een aantal concrete verbeteringen.  
Zo worden administratieve processen maximaal 
geautomatiseerd. Hierdoor wordt dubbele invoer 
voorkomen. 

Met het MO-platform zult u als zorgaanbieder toegang 
hebben tot de volgende informatie:
• toewĳzingen;
• declaraties (zowel goedgekeurde als afgekeurde);
• te declareren zorg (als alternatief voor het 

berichtenverkeer    ).

Wĳ houden u verder op de hoogte houden en zullen u 
betrekken bĳ het implementatietraject.
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9. Handige mailadressen

Heeft u vragen over de iwmo? Dan kunt u mailen naar iwmo@denhaag.nl

Wilt u (vermoedens van) zorgmisbruik (anoniem) melden? Dat kan via meldzorgmisbruik@denhaag.nl

Vermoedt u geweld in huiselĳke kring? Dan bent u verplicht dit te melden via de meldcode huiselĳk geweld 
en kindermishandeling via www.veiligthuishaaglanden.nl

Voor vragen op cliëntniveau kunt u contact opnemen met de casemanager van de betreffende cliënt. 

Heeft u andere vragen?  
Neem dan contact op met uw contractmanager Wmo via contractmanagementwmo@denhaag.nl

Colofon 

Dit is een uitgave van 
Gemeente Den Haag

Vormgeving
Intern Dienstencentrum
Multimedia

Mei 2020
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