
Belangrijke telefoonnummers, initiatieven & meer informatie

WELZIJN 
CORONA -HULPTEAM 

Welzijn heeft een corona-hulpteam ingericht. Voor vragen kun je bellen naar het 
centrale telefoonnummer 070 205 30 03. Van daaruit zal bekeken worden waar de 
vraag thuishoort. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.

CENTRUM JEUGD EN 
GEZIN (CJG)

De jeugdgezondheidszorg beperkt de contactmomenten voor kinderen vanaf 14 
maanden. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van CJG Den Haag zijn nu hard 
nodig bij GGD Haaglanden en de zorg voor de allerkleinsten. Bij CJG gaan de 
volgende afspraken door: maternale kinkhoest (22 weken prik voor zwangeren), 
gehoortest pasgeborenen, 4 weken consult (1e bezoek pasgeborene aan de jeugdarts) 
en alle vaccinaties voor kinderen tot en met de 14 maanden prik (BMR). 
https://www.cjgdenhaag.nl/informatie-over-coronavirus/

CRISISFONDS VOOR 
KWETSBARE KINDEREN 
THUIS

Door het coronavirus zitten alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De 
structuur van school valt weg en ook veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor 
spanningen. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is de situatie nóg moeilijker. 
Daarom een speciaal crisisfonds. Om kwetsbare kinderen in deze ingrijpende periode
te helpen.
https://samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl/

GGZ /ONLINE Laagdrempelige  Online GGZ www.wijzijnmind.nl

STICHTING MOEDER EN 
DOCHTER 

De Stichting wil vrouwen en meisjes uit de Schilderswijk uit hun isolement halen 
door hen zelfstandiger te maken. De Stichting werd opgericht door Rahma El 
Hamdaoui. 0704590617 /Arabisch en berber talige 

RODE KRUIS Ben of ken je iemand die hulp kan gebruiken?



Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of 
thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 
888). Dit nummer is van maandag t/m zondag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur. 
h ps://www.rodekruis.nl/

KIDSPROOF DEN HAAG Corona tips voor in en om het huis
De komende tijd inspireren we je met tips over wat je wel met je kind(eren) kunt 
doen en hoe je het thuis gezellig kunt maken. Ook delen we tips om in je eigen 
omgeving

https://www.kidsproof.nl/gooi/eropuit/kidsproof/corona-virus-ldcat

DIGITAAL SPORTIEVE 
BUURTHUIS

http://www.tref-punt.nl 

CORONA HELPDESK VOOR
STATUSHOUDERS

De vrijwilligers spreken Arabisch of Tigrinya.
Corona Actiecomité Statushouders (CAS) heeft een telefonische helpdesk opgericht 
voor statushouders. Statushouders spreken vaak onvoldoende Nederlands om 
berichtgeving te begrijpen. Hiervoor is een telefonische helpdesk in Tigrinya en 
Arabisch opgericht.

Statushouders kunnen elke werkdag tussen 14:00uur – 16:00uur bellen via 085 – 58 0 
88 00 hun vraag voorleggen en antwoord krijgen in de talen Tigrinya en Arabisch.
h p://nieuwlander.nl/corona/

GEZIN EN CORONA website voor ouders met informatie uit hun eigen gemeente. Je vindt hier lokale 
informatie en een overzicht van de beschikbare hulpverlening in jouw gemeente
https://gezinencorona.nl/

YOUZ LOCATIES 
HAAGLANDEN

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus krijgen we veel telefoontjes. 
088 358 89 99 infodenhaag@youz.nl

VOEDSELBANK Voedselbank komen tot 6 april (drie weken, dus) in aanmerking voor 



HAAGLANDEN supermarktbonnen.
Het tegoed op de bonnen bedraagt 15 euro en een huishouden met meer dan 4 
personen kan twee bonnen ontvangen.
Nieuws text rechts
Klanten van de uitgiftepunten die door Stek beheerd worden kunnen terecht voor 
hun bonnen op de voor hun gebruikelijke locatie, op onderstaande tijden.
Lukaskerk:  donderdag 10.30 tot 12.30 uur
De Paardenberg: donderdag 11.15 tot 12.15 uur
Shalomkerk: donderdag 9.00 tot 12.00 uur
Exoduskerk: donderdag 13.00 tot 16.00 uur
De Bokkefort: vrijdag 11.45 tot 14.30 uur
De Oase: donderdag 14.00 tot 15.30 uur

COÖRDINATOREN 
MAALTIJDSERVICE PER 
WIJK (CENTRUM) PER 
WIJK 

Zeehelden / Archipel                       
Josje Adriaansen
06 19140237
J.Adriaansen@zebrawelzijn.nl
Kortenbos                                          
Irmgard den Ouden
Aan de slag!
06 39437866
I.denouden@zebrawelzijn.nl
Binnenstad / Rivierenbuurt            
Marlijn Groen
06 30253589
M.Groen@zebrawelzijn.nl
Stationsbuurt                                    
Kersten Gans
06 43044577



k.gans@zebrawelzijn.nl
Transvaal                                           
Osman Cakici
06 28247351
O.Cakici@zebrawelzijn.nl
Schilderswijk                                     
Tesja Rijnbeek
T.Rijnbeek@voorwelzijn.nl
Oude Centrum                                  
Kersten Gans
06 43044577
k.gans@zebrawelzijn.nl

RESTO VAN HARTE zijn bezig met het bereiden van een diepvriesvoorraad voor ouderen of kwetsbare 
mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen in deze tijd, geen geld hebben voor 
maaltijdbezorgdienst of boodschappendienst en geen netwerk hebben. Aanmelden 
door professional meer info 070 205 30 03 .

BOODSCHAPPENHULP Verwijzing naar Burenhulp via Burenhulp.DenHaag@xtra.nl 
of 
www.denhaagdoetburenhulp.nl
https://www.versmarktvreeburg.nl/ 
of tel. 070-3204252 
https://www.bbddenhaag.nl/ biedt aangepaste boodschappenbezorging, tel. 
0703646661
 Bezorgdiensten van supermarkten



TELEFOONLIJNEN OUDEREN:

TELEFOONCIRKEL
S IN DE WIJK

Ouderenbond ANBO: 0348-466666 voor een luisterend oor en algemene vragen over 
het coronavirus.

HET RODE KRUIS 070-44 55 888 voor een luisterend oor, praktische tips en hulp bij het online 
boodschappen doen.

DE LUISTERLIJN dag en nacht kunt bellen voor een luisterend oor: 0900-0767.
DE ZILVERLIJN belservice voor senioren van het Nationaal Ouderenfonds. Ouderen die zich aanmelden

voor de Zilverlijn, krijgen wekelijks een telefoontje van een vrijwilliger. Aanmelden via
de website of het telefoonnummer: 088-344 2000.

KOMPASSIE tot 6 april gesloten maar biedt wel een luisterend oor. Er kan een telefonische afspraak 
worden gemaakt met één van de coaches. Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 
10.00 – 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0704273240.

VRAAGELKAAR de Vraagelkaar coaches staan extra paraat en bieden extra aandacht via e-mail, chat en
telefoon om een luisterend oor te bieden, een hulpvraag op te lossen en mensen met 
elkaar in verbinding te brengen. Vraagelkaar coaches zijn bereikbaar op werkdagen 
van 08.00 – 17.00 uur via 0887878901. In het weekend te bereiken via e-mail of via 
vraag@vraagelkaar.nl

MAALTIJDVOORZIENINGEN
VERSMARKT 
VREEBURG

uit Voorburg doet nog aan boodschappen- en maaltijdbezorging. Ze bezorgen bij 
voorkeur aan de deur, indien noodzakelijk (i.v.m. handicaps/dementie) maken zij 
uitzondering en bezorgen binnenshuis en vragen klant dan gepaste afstand te houden, 
ze werken met verse handschoentjes per bezorging en desinfectie. 



www.versmarktvreeburg.nl
info@versmarktvreeburg.nl
070-3204252

APETITO  levert ook momenteel nog vriesverse maaltijden aan huis. Grote/kleine, vegetarische en
halal porties.
www.apetito.nl 
0800-0232975

THUISGEKOOKT Termijn kan momenteel iets langer duren dat een thuiskok gevonden wordt maar 
alsnog kunnen mensen wel bestellingen plaatsen. Uit voorzorg wordt het tasje eten aan 
de deur gehangen. 
www.thuisgekookt.nl 
0683447197

DE MAALTIJD 
EXPRESS

Bestellen kan via e-mail of tel. 
bestel@demaaltijdexpress.nl

THUISBEZORGD: Meerdere bezorgdiensten van warme maaltijden online.
www.thuisbezorgd.nl

FONDSEN
SSSF Gezien de groeiende onzekerheid rondom het coronavirus en het advies om sociale 

onthouding te plegen waar mogelijk zijn de medewerkers van SFDH t/m 2 april als 
volgt bereikbaar:
Telefonisch op maandag t/m donderdag van 08.00 - 13.00 uur op 070-7113906
Een voicemailbericht heeft nut: uw bericht wordt beluisterd en beantwoord van 
maandag t/m donderdag van 8.00 - 16.00 uur. 
per mail: info@socialefondsendenhaag.nl. Op maandag t/m donderdag van 08.00-16.00
uur wordt deze gelezen en evt. beantwoord.



Op vrijdag is SFDH gesloten.
Houd de website verder in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen rondom de corona-
adviezen .

STICHTING ZORG 
EN BIJSTAND

Stichting Zorg en Bijstand
Jacob van der Doesstraat 84
2518 XR 's Gravenhage
Telefoon: 070-3454531
E-mailadres: info@zorgenbijstand.nl
Telefonisch spreekuur:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur

 

STICHTING 
LEERGELD 

Leerlingen die thuiszitten zonder laptop of computer kunnen bij Stichting Leergeld 
met een Ooievaarspas een computer aanvragen. Dat kan als het de school niet lukt om 
er 1 te regelen. Zo kunnen de leerlingen op afstand toch onderwijs krijgen.  
https://www.leergelddenhaag.nl/

DE 
DIERENVOEDSELB
ANK 

is wel open. 
Rijnauwenstraat 194, 2532 VJ Den Haag (Moerwijk)
Tel: 06-12547406
Geopend: Woensdag en Donderdag van 14:00 tot 16:00 uur

DIVERSEN
DE 
OPENINGSTIJDEN 
VAN DE BALIES 
VAN 
PUBLIEKSZAKEN

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeentelijke-organisatie/coronavirus-wijzigingen-
dienstverlening.htm



HUISUITZETTINGE
N EN VERLENGING
TIJDELIJKE 
HUURCONTRACTE
N

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden Het 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/geen-huisuitzettingen-en-verlenging-tijdelijke-huurcontracten

AFSLUITEN WATER 
ENERGIE 

Eneco en dunea sluiten de komende periode niet af.
AANDACHTSPUNT: het gebruik van energie en water zal bij mensen naar 
verwachting stijgen. Dit is iets waar medewerkers bij hagenaars in het budget, waar 
mogelijk, op moeten anticiperen. 

Dunea sluit water van wanbetalers even niet meer af: ‘Iedereen moet zijn handen 
kunnen wassen’
https://www.ad.nl/den-haag/dunea-sluit-water-van-wanbetalers-even-niet-meer-af-iedereen-
moet-zijn-handen-kunnen-wassen~a8df8851/

0 UREN 
ARBEIDSCONTRAC
T

Mensen met een o uren contract raken in deze periode veelal inkomsten kwijt. Ook met
een 0-uren contract heb je vaak recht op WW. Meestal werken mensen met een 0-uren 
contract toch een gemiddeld aantal uren per week. Dat betekent dat je er vanuit mag 
gaan dat je toch een vast aantal uren hebt. Dit vast aantal uren is het aantal, dat je 
gemiddeld hebt gewerkt in de voorgaande drie maanden. Het contract moet dus 
minimaal drie maanden hebben geduurd.
Wanneer je in de afgelopen drie maanden bijvoorbeeld gemiddeld 12 uren per week 
hebt gewerkt en jouw 0 uren contract langer dan drie maanden heeft geduurd, zijn de 
nul uren op jouw contract niet meer leidend. Je hebt dan als het ware een contract van 
12 uur. Deze uren zullen ook worden gebruikt bij de berekening van het verlies van 
uren per week. Check bij de UWV verder is mijn advies. Ook omdat het kabinet 



beloftes heeft gedaan aan thuiszitters.

IND de IND loketfunctie wordt t/m 6 april beperkt tot spoedzaken.
Wat kan ik wel doen?
We vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van onze website. Rechtsboven op de 
site kunt u via contact op allerlei manieren in contact komen met de IND, zonder 
daarvoor specifiek onze vestigingen te hoeven bezoeken. Heeft u onze website bezocht, 
maar nog steeds spoedeisende vragen, overweeg dan of een antwoord kan wachten en 
neem anders contact 
op via onze telefoonlijn of met ons.  webcareteam via Twitter.

DE BIJSTAND SZW intakebalie, 070 353 75 00

DE 
BELASTINGDIENST De belastingdienst maakt voorlopig geen afspraken voor hulp bij het doen van de 

belastingaangifte.
De belastingdienst is telefonisch alleen bereikbaar
 tussen 9.00 en 17.00 uur. Zie: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/belastingtelefoon-
mogelijk-minder-goed-bereikbaar-door-coronavirus

SVB DE SOCIAAL 
VERZEKERINGSBA
NK 

De SVB is telefonisch niet bereikbaar. Alleen via een contactformulier op hun site: 
https://www.svb.nl/nl/algemeen/nieuws/bereikbaarheid-svb

ONDERNEMING Ondernemersportaal, 070-3536004, ondernemersportaal@denhaag.nl, Twitter: 
@OPDenHaag



https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/coronavirus-informatie-voor-
ondernemers.htm


