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De tweede nieuwsbrief van Zuid Vooruit!
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Zuid Vooruit. Hierin leest u onder meer over de
inspiratiebijeenkomsten vanuit de GON-partijen die dit najaar plaatsvinden, over de gesprekken die
plaatsvinden met de 'pareltjes' en de geslaagde start van de Week tegen Eenzaamheid.

Facturering gedeclareerde ondersteuning
Zuid Vooruit heeft aan de meeste van u vorige week een
factuur gestuurd met alle door u gedeclareerde
ondersteuning. De eerder aan u betaalde voorschotten
zullen hiermee worden verrekend. Als er nog een bedrag
resteert zal dat op donderdag 31 oktober aan u worden
uitbetaald. Mocht het factuurbedrag lager zijn dan het
totaalbedrag aan betaalde voorschotten dan zal met u
contact worden opgenomen op welke manier dit zal
worden
verrekend.
Missende
of
nagekomen
declaratieregels zullen zoveel mogelijk in volgende
periodes worden meegenomen, daarvoor kunt u het
Qoden-ondernemersportaal van Zuid Vooruit gebruiken.

Workshop 'Geen netwerk bestaat niet'
Zoals jullie wellicht al hebben kunnen lezen in de
eerdere nieuwsbrief, zullen de vier GON-partijen (Zuid
Vooruit, Ben in de Buurt en AtHomeFirst) gezamenlijk
inspiratiebijeenkomsten/workshops organiseren voor
onderaannemers. Het doel hiervan is de medewerkers
van de onderaannemers te stimuleren tot en te
betrekken bij de transformatie. De workshops vinden
periodiek plaats, starten in het najaar 2019 en hebben
verschillende inhoud en vorm. Op donderdag 28
november zal de eerste workshop worden
georganiseerd: ‘Geen netwerk bestaat niet’. De
invulling van deze workshop wordt gegeven door
Community Support; één van de onderaannemers
binnen het GON.
We nodigen jullie van harte uit hier bij aanwezig te zijn.
Aanmelden kan via de mail: gon@athomefirst.nl.
Locatie:
wijkcentrum
de
Semmelstee,
Semmelweisstraat 182 in Groningen.
We ontvangen jullie aanmelding graag voor 20
november.

Doordat de facturering nu plaatsvindt zal ook de CAKaanlevering plaatsvinden. Er is eerder door ons een
beperkte aanlevering over periode 1 tot en met 3 gedaan.
Voor de inwoners die dit betreffen betekent dit dat er de
komende tijd versneld eigen bijdragen zullen worden
doorberekend door het CAK. Wij verzoeken u dan ook
om dit met de inwoner te bespreken. Ervaring leert dat
deze boodschap het best door de eigen begeleider kan
worden overgebracht. Wij zullen het CAK vooraf melden
dat er een aanlevering over meerdere perioden gaat
plaatsvinden en zullen hen vragen om coulant om te
gaan met verzoeken voor een betalingsregeling. Ervaring
leert dat dit niet collectief kan maar dat deze verzoeken
individueel worden beoordeeld.

Wanneer jullie ook een tip of idee hebben voor de
invulling van een workshop; we maken graag gebruik
van jullie expertise en werken graag samen!
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GON en de ‘pareltjes’
Er zijn 5 initiatieven door de gemeente benoemd als
“pareltjes”:
Het Odensehuis: een inloophuis voor mensen met lichte
dementie en hun naasten; De Opstap: een kleinschalig
logeerhuis voor respijtzorg; Het Hamelhuys een inloophuis
voor ex-kankerpatiënten en hun naasten; de Wiershoeck,
een stadsboerderij die werkplekken biedt aan mensen o.a.
in de leertuin, ecologische winkel, houtwerkplaats;
Kringloop Plus, een kringloopwinkel waar mensen, o.a. met
een ww-uitkering, kunnen meedoen in het bedrijf .
De ‘pareltjes’ krijgen nog subsidie van de gemeente in 2019
en 2020.
Op 4 juli jl. hebben de 4 GON-hoofdaanbieders afspraken
gemaakt over wie namens de GON-partijen het eerste
aanspreekpunt en gesprekspartner is het komende jaar per
‘pareltje’. Diegene is ook in de lead om de besluitvorming
over het vervolg per “pareltje” voor te bereiden. Er zijn ook
een aantal gesprekspunten en toetscriteria afgesproken.
Ook is onder meer besproken in welke mate “duur”
maatwerk wordt voorkomen, hoe de inbedding is in de
buurt, de toegevoegde waarde en in welke mate het pareltje
past in het format algemene voorziening.
Dit kwam ook aan bod tijdens een interactieve en plezierige
bijeenkomst op 2 oktober waar de 4-GON partijen en de
‘pareltjes’ samen met een afvaardiging van de gemeente
met elkaar verder in gesprek zijn gegaan. De GON’s en de
pareltjes hebben zichzelf gepresenteerd; de specifieke
kenmerken van de ‘pareltjes’ zijn aan bod gekomen en de
wederzijdse verwachtingen zijn verkend. De komende
maanden vinden er per pareltje vervolggesprekken plaats.

Terugblik Week tegen Eenzaamheid
Van 1 tot en met 6 oktober was het de landelijke
Week tegen Eenzaamheid. In het Heymanscentrum
ging deze op 1 oktober van start met diverse
gezellige en feestelijke activiteiten. Bezoekers
konden meedoen met de Braintrainer, het opnemen
tegen de jeugd met een potje memory, meedoen
met de spellen van de BreinBieb of een workshop
Japans vlechten volgen.
De activiteiten stonden in het teken van het
geheugen. Gezien het belang van het geheugen om
sociaal actief te kunnen blijven, is het fit houden van
het geheugen één van de manieren om
eenzaamheid tegen te gaan.
Tevens vond de prijsuitreiking van het geheugenspel
van het Noordelijk Scheepvaartmuseum plaats: een
prachtige rondvaart in Groningen aan boord van het
museumschip ‘de Emma’. Er werden meerdere
bezoekers blij gemaakt met een mooie prijs. Na de
prijsuitreiking nam Wycher van den Bremen
bezoekers op interactieve wijze mee in de wereld
van het geheugen. We kunnen terugkijken op een
geslaagde middag.

Indexering
Zoals u hebt kunnen lezen heeft Zuid Vooruit onlangs het
bericht van de gemeente Groningen gehad dat het
Gebiedsbudget voor het GON is geïndexeerd met de CBS
index consumentenprijzen vanaf mei 2019. Het
vastgestelde indexpercentage betreft 2,4%. Deze
verhoging zal verwerkt worden in de tarieven zoals wij
deze met jullie hebben vastgesteld voor 2019. Dit betekent
voor u dat wij de tarieven van de individuele en
groepsbegeleiding en kortdurend verblijf met hetzelfde
percentage zullen verhogen. De tarieven van Vervoer en
Vervoer rolstoel blijven gelijk. De verhoging van de
tarieven zal met terugwerkende kracht, vanaf periode 6,
worden doorgevoerd.

Contact
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 13:00)
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