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Geachte aanbieder,
In deze eerste nieuwsbrief van 2021 leest u over de inzet van Basisbaan binnen het WIJ en Zuid
Vooruit, de actiemaand "Samen financieel sterk" die start op 22 maart, over het uitleenpunt en
SlimoTheek in Zuid en meer!

Inzet Basisbaan
In 2020 is de gemeente Groningen gestart met het experiment
Basisbaan. Hiermee wil de gemeente extra werkgelegenheid
creëren voor inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar
is. Zij gaan taken uitvoeren die positief bijdragen aan de
leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente Groningen.
In de wijk Corpus den Hoorn is sinds 1 oktober één van de
kandidaten Basisbaan ingezet, deels bij het WIJ en deels bij Zuid
Vooruit op de ontmoetingsplek van het Heymans. We delen graag
de eerste ervaringen van Sasha op de ontmoetingsplek.
Sasha begeleidt diverse activiteiten die worden georganiseerd. Ze
is creatief en wil hier graag samen met bezoekers van de
ontmoetingsplek uiting aan geven.
Sasha begeleidt een schilderclubje waarin men schildert naar
voorbeeld en geeft de deelnemers tips en tricks om tot een mooi
resultaat te komen. Ze ondersteunt de professionals in hun
werkzaamheden en vindt het erg leuk om bezig te zijn met het
gezellig maken van de ruimtes. Hier is ze heel goed in.
Sasha heeft geen ervaring in het werken met ouderen en vindt dat
best een uitdaging. Ze is blij met de expertise van de professionals
en staat open voor advies over hoe zij het best kan communiceren
en organiseren.
Meebewegen met de bezoekers is een tip die zij ter harte probeert
te nemen, al vindt ze dat soms best ingewikkeld.
Volgens eigen zeggen voelt zij zich thuis op de ontmoetingsplek
en heeft ze een heel andere wereld ontdekt die haar erg
aanspreekt. De ouderen die de ontmoetingsplek bezoeken geven
haar motivatie en een heel andere kijk op oud worden dan zij tot
nu toe had.
Ook ervaart Sasha hoe belangrijk het is voor mensen om een plek
te hebben waar men verbinding en zingeving ervaart op dat

Corona en
dagbesteding
Uiteraard heeft Corona zijn
effecten met name op de
begeleiding in groepsverband; de
dagbestedingen. Samen met de
collegae GON-hoofdaannemers
hebben we onlangs opnieuw bij
jullie nagevraagd hoe de stand
van zaken nu is. Daaruit blijkt dat
de meeste locaties inmiddels
gelukkig weer open zijn!
Regelmatig is sprake van
dagbesteding in aangepaste vorm
zoals:
-

met kleinere en vaste
groepen;

-

kortere dagdelen zodat er
geen overlap is;

-

koffie/thee/lunch wordt
uitgedeeld i.p.v. dat mensen

het zelf pakken;
Er blijkt ook dat veel van de
cliënten de dagbesteding erg
hebben gemist.
Een enkele locatie is nog niet of
slechts gedeeltelijk weer open. In
die situaties is er altijd telefonisch
contact met de deelnemer en/ of
de mantelzorg door de
begeleiders.

moment in het leven dat dingen moeilijker worden en onderling
contact niet meer vanzelfsprekend is. Ze vindt het fijn om daar iets
in te kunnen betekenen.

Actiemaand "Samen financieel sterk"
Aansluitend op de week van het geld, starten we op 22 maart met een actiemaand in de Grunobuurt. In
deze vier weken kunnen alle wijkbewoners met financiele vragen en problemen terecht, online, bij hen
thuis of op een plek in de buurt. Ze kunnen direct en laagdrempelig hun vraag voorleggen, zonder
voorwaarden of intake. Doel is dat ze direct worden geholpen. Landelijk wijst onderzoek telkens uit dat
steeds meer mensen hulp kunnen gebruiken en te lang met vragen en zorgen blijven rondlopen. In
deze maand worden inwoners ook actief benaderd door ze aan te speken op straat of bij hen thuis.
In Zuid staan veel aanbieders klaar om inwoners te helpen. Nieuw is dat we vanuit Zuid Vooruit het
initiatief nemen om dit samen te doen, zorgaanbieders en het WIJ. Formele en informele zorg gaan
samen op. Uiteraard maken we gebruik van de inbreng van buurtbewoners, van ervaringsdeskundigen
en van enthousiaste partijen in de wijk. Vertrekpunt is dat we niemand uitsluiten en dat we werken
vanuit een gelijkwaardige verhouding met de inwoner. Op onze beurt willen wij namelijk graag van elke
inwoner weten waar hij of zij goed in is. Dat biedt inspiratie voor een kunstwerk voor de wijk. Het
kunstwerk verbeeldt de kracht van de wijk. Studenten van Minerva gaan hier mee aan de slag. Zo is het
op meerdere fronten een goed voorbeeld hoe we elkaar nodig hebben en kunnen versterken.
Hierbij ben je uitgenodigd mee te werken. We kunnen alle inzet goed gebruiken. Iedereen neemt weer
andere ervaring en kwaliteiten mee. Er moet veel gebeuren en het is mooi te zien hoe we sterker
worden in het samenwerken. Kun je één of meer dagdelen, of vind je een bepaalde taak leuk om te
doen? Dan ben je van harte welkom!
Neem contact op met Inge Bakker, programmamanager van Zuid Vooruit. Ze is bereikbaar mobiel op:
06 51 57 46 93 of per mail op jh.bakker@lentis.nl. Bij haar kun je ook terecht met vragen naar
aanleiding van dit bericht.

Uitleenpunt en SlimoTheek Zuid
Wellicht hebben jullie er al van gehoord: sinds november is er een uitleenpunt en verkooppunt
hulpmiddelen in Zuid als verlengstuk van de WMO.
Iedere inwoner kan hier terecht om gratis hulpmiddelen te lenen. Het zijn hulpmiddelen die vergoed
worden uit de basisverzekering. Je kunt dan denken aan rolstoelen, drempelhulpen, douchestoelen,
toiletstoelen, e.d. Daarnaast kunnen er hulpmiddelen worden aangeschaft, zoals een helping-hand,
ADL-hulpmiddelen, steunkous aantrekhulpen, urinalen, krukken, e.d.
De SlimoTheek is het uitleenpunt waarbij je voor een korte periode technologische hulpmiddelen voor
een korte periode gratis kunt lenen, zodat mensen ervaring kunnen opdoen met domotica, robotica en
e-health oplossingen. Mensen weten vaak niet wat er op dit gebied allemaal mogelijk is en waardoor dit
kan helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Ook de kosten maken dat mensen aarzelen om
thuistechnologie aan te schaffen: ze zijn onzeker of ze het de investering waard zullen vinden.
Bij de SlimoTheek wordt die drempel verlaagd omdat mensen het immers eerst gratis kunnen
uitproberen. Ze krijgen ondersteuning van een (technisch georiënteerde) vrijwilliger of een student die
kan helpen bij problemen. Vlak voordat de uitleenperiode is verstreken beslist de lener of hij het product
wil houden en aanschaffen of weer teruggeeft aan de SlimoTheek.
Een paar voorbeelden: de robotstofuiger, een eenvoudige afstandsbediening, een sleutelvinder, Tessa
de minirobot (een sociaal robotje dat structuur brengt in het dagelijks; geeft gesproken suggesties en
herinneringen voor activiteiten en dagelijkse routines).
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur
Adres: Vondellaan 77 9721 LC Groningen
Tel 050 – 525 3121

Sleutelvinder

Robotstofzuiger

Tessa de minirobot

Het belang van start- en stop berichten voor de cliënt
Sinds 01-01-2020 betaalt een cliënt de eigen bijdrage van het CAK vanaf het moment dat Zuid Vooruit
het startbericht met de startdatum van de begeleiding naar de gemeente stuurt.
De ingangsdatum van de indicatie is zonder nader bericht van de zorgaanbieder en/of cliënt de
startdatum. Mocht begeleiding in een andere maand starten dan hier wordt aangegeven dan kan dit
doorgegeven worden aan Zuid Vooruit.
Vanaf de startdatum kan de zorgaanbieder declareren, dit is vaak de datum van de intake. De intake
dient gedeclareerd te worden op de datum dat de intake plaatsvindt. Het is in het voordeel van de cliënt
om de begeleiding z.s.m. na de intake te starten. Mocht er tussen de intake en de start van de
begeleiding een volledige maand zitten dan betaalt cliënt voor deze maand ook de eigen bijdrage.
De CAK-bijdrage stopt pas wanneer de gemeente een stop bericht krijgt van Zuid Vooruit. Het is dus
van belang dat wanneer begeleiding stopt en cliënt geen gebruik meer maakt van zijn indicatie dit wordt
doorgegeven aan Zuid Vooruit. Dit kan via zuidvooruit@lentis.nl

Contactgegevens
Contracten en betalingen: contractering@zuidvooruit.nl
Zorgadministratie: zuidvooruit@lentis.nl
Voordeur: zuidvooruit@lentis.nl
Telefoon: 06-10030772
(op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur)

Website

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerken? Mail dan naar vraag@zuidvooruit.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u j.kraan-vredevoogd@lentis.nl
toe aan uw adresboek.

