
De afgelopen maanden bent u, vanwege de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus middels de
nieuwsbrief van de gezamenlijke GON-hoofdaanbieders, over de ontwikkelingen geïnformeerd. Hierbij
ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief van Zuid Vooruit!

Onze website is in een nieuw jasje gestoken! Niet alleen

heeft de website een nieuw verfrist uiterlijk gekregen,

ook is voortaan alle informatie duidelijk en overzichtelijk

te vinden. Zo vindt u op de website

voortaan al onze actuele activiteiten, voorzieningen én

informatie voor u als zorgaanbieder. Ook voor

wijkbewoners, cliënten is hier veel informatie op te

vinden. 

Als u zelf tips, adviezen, info heeft die andere

aanbieders of  wijkbewoners kan helpen mail het ons

dan gerust: info@zuidvooruit.nl

 De website wordt geregeld voorzien van de nieuwste

informatie.

Wij nodigen u van harte uit onze website te
bezoeken en te bekijken!

www.zuidvooruit.nl

Coronatijd en ondersteuning
In de afgelopen maanden zijn we met zijn allen

uitgedaagd hoe we met alle beperkingen die de Corona

aan ons oplegde toch nog veilig op de één of andere

manier ondersteuning konden blijven bieden aan onze

inwoners in Zuid. Wij zijn er erg blij mee dat velen van u

dit vaak op een creatieve manier hebben opgepakt!

Er is op alle mogelijke manieren geprobeerd om contact

te blijven houden met cliënten om hen zo goed mogelijk

te ondersteunen in deze ook voor hen moeilijke en

ingewikkelde tijd, bijvoorbeeld via (beeld)bellen met

cliënten en eventuele mantelzorg, wandelen 1-op-1 en

muziekoptredens in diverse wijken, etc. 

Ook konden mensen via internet activiteiten

(mee)beleven, zoals: bewegen/ dansen, op bezoek in

diverse musea, bezoekjes aan de online-bieb, meedoen

aan de bingo, e.d. Veel van die tips zijn verzameld en

staan vermeld op de vernieuwde website van Zuid

Vooruit: www.zuidvooruit.nl. Als u nog mooie tips of

adviezen heeft horen we het graag. 

Ook wijkbewoners hebben hun steentje bijgedragen en

stonden veel voor elkaar klaar!

Inmiddels zijn de Corona maatregelen gelukkig verruimd

waardoor weer toegewerkt wordt naar normalisering van

de ondersteuning. Zo wordt bijv. dagbesteding voor

ouderen, die op veel plaatsen was gestopt weer

opgestart, en vinden er weer meer huisbezoeken plaats.  

Samen met de collegae GON-hoofdaannemers van de

andere regio’s stemmen we af, evenals met de

gemeente, en houden we u op de hoogte van

relevante ontwikkelingen en de financiële afspraken. Ook

de komende weken zullen we dat regelmatig doen.

Bij deze dus nogmaals onze complimenten voor uw

creativiteit! Ook in de (nabije) toekomst hebben we die

creativiteit nodig om samen te zoeken naar nieuwe

vormen van ondersteuning die mensen echt verder

helpt. En als het kan geven we dat samen met hen ook

daadwerkelijk vorm.

Geachte aanbieder,
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Lancering nieuwe website Zuid Vooruit!



Twee subgroepjes buigen zich over een

laagdrempelige website voor alle inwoners en hoe we

eigen deelnemers betrekken bij deze ontwikkelingen

Iedereen spreekt twee inwoners en vraagt hen wat zij

nodig hebben om zich sterker te voelen.

Er komt een 2e meeting op 11 juni. Dan gaan we aan

de slag om elkaar beter te leren kennen en is er een

terugkoppeling vanuit de subgroepjes en wat de

gesprekken met inwoners hebben opgeleverd.

"Juist nu samen verder met transformatie, doen jullie
mee?" 
Ruim 15 reacties ontvingen we op deze oproep. 

Inmiddels draaien daarvan 11 aanbieders mee in het

Kernteam. Het team buigt zich over de vraag hoe we de

transformatie binnen GON Zuid verder handen en voeten

kunnen geven.

1e meeting

Op 20 mei ging het Kernteam digitaal van start. Dankzij de

beveiligde Zoom-account van Cooperatie Dichtbij konden

we elkaar zien via het scherm. Dat werkte goed en

plezierig. Want het is wel even wennen om aan de slag te

gaan als je elkaar niet echt kent en niet fysiek bij elkaar

bent. Aan de hand van een voorwerp stelde iedereen zich

kort voor. Vervolgens reageerde iedereen op de vraag

"hoe kun jij, met jouw medewerkers/organisatie, bijdragen

aan de transformatie, welke mogelijkheden zie je?" Het

gesprek leidde tot de volgende afspraken: 

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

2e meeting

Op 11 juni zagen we elkaar live. Dat kon veilig op 1.5

meter afstand in de grote zaal van de

Wijkdealwerkplaats.

Mickey Ras vertelde ons hoe inwoners, gemeente,

corporaties, ondernemers en scholen samen aan de

werk zijn voor en in de wijk. Voor alle deelnemers was

het inspirerend om te horen wat er allemaal gebeurt in

Wijert.

Vervolgens stelden we onze organisaties verder aan

elkaar voor en bespraken we een praktijksituatie.

Daardoor was er te weinig tijd om de uitkomsten van

de subgroepjes te bespreken. Voor de zomervakantie

plannen we nog een 3e meeting. In september gaan

we weer verder.

We kijken terug op een goede start van dit proces. Er

is enthousiasme om elkaar te leren kennen en

ervaringen en expertise uit te wisselen. Via deze

nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

Neem gerust contact op als u meer wilt weten over het

Kernteam of als u alsnog zou willen aansluiten.

Zuid Vooruit nieuwsbrief

Kernteam transformatie

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)


