
Geachte zorgaanbieder,

Zuid Vooruit

Hierbij ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief van Zuid Vooruit. Hierin leest u onder meer over de
geplande inspiratiebijeenkomst vanuit de GON-partijen en leest u alles over de Ontmoetingsplek
Heymans.
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Zoals u hebt kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief, is
er per 1 januari 2020 iets gewijzigd in de CAK-
aanlevering. Het GON geeft de startdatum door aan de
gemeente en vanaf deze startdatum wordt de eigen
bijdrage van het CAK in rekening gebracht. Dit houdt in
dat wij niet meer de startdatum van de indicatie kunnen
hanteren. Gaat een indicatie bijvoorbeeld in vanaf 12-
01-2020 maar de zorg door de zorgaanbieder wordt
geleverd vanaf 01-02-2020, dan betaalt de cliënt pas
vanaf februari en niet vanaf januari. Dit geldt uiteraard
alleen voor cliënten die nieuw in zorg komen. 
 

Verder willen wij graag altijd een stopbericht ontvangen
met hier de reden bij vermeld waarom de begeleiding
stopt, zodat het voor ons duidelijk is of wij nog actie
dienen te ondernemen. Zo voorkomen we samen dat
de cliënten ten onrechte nog een eigen bijdrage
betaalt.
 

Aanvragen herindicaties
Herindicaties dienen acht weken voor de einddatum
van de indicatie aangevraagd te worden bij het WIJ-
team. Wordt dit later gedaan dan kan dit invloed
hebben op het tijdig uitbetalen van de declaraties.

Wijzigingen CAK-aanlevering 

Inspiratieworkshop voor onderaannemers:
"Ondersteuning op Afstand"
 De tweede inspiratiesessie voor u als onderaannemers

staat gepland op

donderdag 19 maart a.s. van 12.30-15.30 uur in het
Heymanscentrum in Groningen. 

Deze workshop met iedere keer een ander thema

organiseren we namens de vier GON-hoofdaannemers

(Ben in de Buurt, AtHomeFirst en Zuid Vooruit).
 

Het thema van de workshop op 19 maart is

'Ondersteuning op afstand'.
 

Jullie hebben inmiddels vorige week een uitnodiging

ontvangen inclusief achtergrondinformatie. 

Bij deze heten wij jullie nogmaals van harte welkom als

u hieraan zelf of één van uw medewerkers wilt

deelnemen. 

Heeft u zich nog niet aangemeld, dan zien wij uw

aanmelding graag tegemoet vóór 28 februari via 

j.kraan-vredevoogd@lentis.nl.

Mocht u zelf ideeën of suggesties hebben voor een

inspirerende themasessie, neemt u dan gerust contact

op met één van de hoofdaannemers.

 

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)



Zoals u weet is het beleid van de WMO erop gericht om

maatwerk indicaties waar mogelijk te verminderen of op

een goedkopere manier te realiseren.

Ontmoetingsplekken in elke wijk waar mensen steun

kunnen halen en brengen kunnen hieraan bijdragen. Dit

is één van de ideeën die Zuid Vooruit in haar

aanbestedingsplan naar de gemeente heeft

opgenomen. 
 

Het Heymanscentrum biedt vanaf 1-8-2019 zo’n

laagdrempelige ontmoetingsplek voor kwetsbare

mensen in de wijk. Bezoekers nemen deel aan allerlei

activiteiten zoals muziekcafé, samen koken en eten met

studenten, tai chi tao. De activiteiten zijn erop gericht

dat mensen versterkt worden in hun zelf- of

samenredzaamheid en waarmee de inzet van maatwerk

wordt voorkomen of wordt verminderd. De basis voor de

activiteiten is gestoeld op de domeinen van Positieve

Gezondheid. 

Het vormgeven en organiseren van de ontmoetingsplek

wordt gedaan door het integraal kernteam (IKT) van

Zuid Vooruit, evenals het ontwikkelen en uitvoeren van

een juiste registratie en monitoring (aanwezigheid en

effecten).
 

Samenwerking
Er is nauwe samenwerking met het WIJ en de Voordeur

van Zuid Vooruit. En er wordt samengewerkt met o.a. 

 de buitenschoolse opvang, studenten, het  Noordelijk

Scheepvaartmuseum en met VRIJDAG (huis van de

amateurkunst voor Groningen). 
 

 

 

Registratie/ monitoring 
De vrijwilligers registreren per activiteit de aanwezigheid

van bezoekers en het IKT monitort minimaal 1x per

maand van elke bezoeker wat de effecten zijn: 

- in welke mate draagt deelname aan activiteiten bij aan

het versterken (of in stand houden ) van de zelf-  en/of

samenredzaamheid?

- in welke mate is er sprake van een afname van

maatwerk of voorkomen van maatwerk? 

Dit vormt de basis voor de verantwoording aan de

gemeente door Zuid Vooruit. 

Zo zien we bijvoorbeeld al dat vanuit de bezoeken aan

concerten informele netwerken ontstaan van een aantal

wijkbewoners die samen dingen ondernemen en elkaar

regelmatig bellen. 
 

De 1e ervaringen
Bezoekers zijn op dit moment veelal ouderen. Ze komen

uit eigen beweging, via mond-op-mond reclame of

worden verwezen door de WIJ teams en/of de Voordeur

van Zuid Vooruit. Aan diverse activiteiten nemen ook

mensen deel met een WLZ-indicatie afkomstig van

afdelingen van het Heymanscentrum. Gemiddeld wordt

door wijkbewoners maandelijks ruim 100x deelgenomen

aan diverse activiteiten. Sommige wijkbewoners nemen

deel aan meerdere activiteiten. Met name de

muziekgerelateerde activiteiten trekken veel bezoekers,

vaak is dit interactief. In totaal komen er circa 25

verschillende wijkbewoners per maand. Hiervan hebben

3 mensen ook een indicatie voor dagbesteding.  

Mensen ervaren deelname aan  activiteiten heel positief.  

Enkele uitspraken: 

- “het is voor mij een moment waarop ik afgeleid wordt

van mijn problemen en er ook beter mee om kan gaan”;

- “Dit is voor ons een ankerpunt, een moment waarop we

weer opladen, zeker nu mijn man steeds zieker wordt”;

- “Hierdoor heb ik mensen leren kennen waarmee ik nu

ook thuis contact heb”.
 

Heeft u als onderaannemer vragen over de

mogelijkheden van ontmoetingsplek Heymanscentrum of

heeft u cliënten die mee zouden willen of kunnen doen

met (één van de) activiteiten? Neemt u dan gerust

contact op met één van de medewerkers van het

Integraal Kernteam van Zuid Vooruit via de Voordeur van

Zuid Vooruit: zuidvooruit@lentis.nl.

 

  
www.zuidvooruit.nl
zuidvooruit@lentis.nl
tel.: 06-10030772 

Zuid Vooruit nieuwsbrief

Transformatie: ontmoetingsplek Heymans


