
Save the date! Webinar ‘Ondersteuning op
afstand’ op 4 november
Op woensdag 4 november a.s. organiseren we, namens de vier

GON-hoofdaannemers, een leerzame en inspirerende webinar

met als thema

 ‘Ondersteuning op afstand’

Zeker in de huidige situatie is ondersteuning op afstand een

actueel thema. In de webinar nemen we jullie mee in de

mogelijkheden die DigiContact en MindDistrict bieden en op

welke manier dit inwoners en cliënten kan ondersteunen. Ook

gaan we in op ervaringen vanuit de praktijk: wat werkt wel, wat

werkt niet? Uiteraard is er veel ruimte voor vragen, suggesties,

tips of ervaringen!

DigiContact biedt 24/7 professionele ondersteuning: via

beeldbellen door middel van een app of computer, via de telefoon

of via de mail, zowel gepland als ongepland. MindDistrict biedt

de mogelijkheid van online behandelen en de mogelijkheid tot

veilig beeldbellen tussen hulpverlener, cliënt en externen.

Wanneer? woensdag 4 november van 13.30-15.30 uur, online

vanaf je eigen (werk)plek!

Geïnteresseerd? Schrijf je alvast in en stuur je naam, functie en

mailadres naar j.kraan-vredevoogd@lentis.nl. Nodig gerust ook

collega’s uit om deel te nemen. Je ontvangt via de mail een link

om op 4 november deel te nemen aan de webinar. Deelname is

gratis.

In de vorige nieuwsbrief konden wij u

melden dat onze website is vernieuwd. Zo

treft u voortaan onze actuele activiteiten,

voorzieningen en informatie hier aan en ziet

u een aantal gezichten achter Zuid Vooruit.
 

De website is nog niet klaar. Ons

voornemen is om per november al onze

aanbieders en hun website te vermelden. 

Wilt u dit liever niet? Stuur ons dan een mail

via zuidvooruit@lentis.nl, dan zullen wij hier

rekening mee houden.

Graag nemen we u als aanbieder middels deze nieuwsbrief weer mee in de ontwikkelingen vanuit
Zuid Vooruit. 

Humanitas DMH stopte begin dit jaar als

onderaannemer de werkzaamheden in de

stad Groningen. In het verlengde daarvan

heeft Humanitas DMH nu ook als

hoofdaannemer binnen Zuid Vooruit de

werkzaamheden beëindigd. In overleg met de

gemeente Groningen is overeengekomen dat

de hoofdaanbieders Lentis/Dignis en

Philadelphia in gezamenlijkheid de

samenwerking voortzetten met

onverminderde inzet en betrokkenheid.

Geachte aanbieder,
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Zuid Vooruit

Het Kernteam Transformatie heeft na de start in mei vier

keer overlegd. Het Kernteam buigt zich over de vraag

hoe we eigen kracht van onze inwoners kunnen

versterken door meer en beter gebruik te maken van

algemene en collectieve voorzieningen en door het

verminderen van maatwerk. Dit grote vraagstuk heeft

meerdere kanten die verdieping vragen. Het Kernteam

heeft zich opgedeeld in drie groepen. In de zomer boog

elke subgroep zich over een ander vraagstuk. 

Subgroep 1 werkte aan een top 5-cliëntvragen. Met

dank aan de bijdrage van veel van onze aanbieders

leverde dit een eenduidige uitkomst op. De uitkomsten

werden eerder per mail met alle aanbieders gedeeld. 

Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de

vindbaarheid van informatie en doorverwijzing op het

gebied van financiën/administratie, sociale contacten en

dagbesteding. Over het onderdeel

financiën/administratie gaan we in overleg met het WIJ

om te zien welke vervolgstappen nodig zijn. Het WIJ

biedt ook diensten aan en de insteek is om elkaar aan te

vullen en te versterken.

Update Kernteam Transformatie

Subgroep 2 buigt zich over de afstemming met de WIJ-

teams en hoe zorgvragen worden doorgeleid. Inwoners

komen als eerste bij het WIJ met een hulpvraag. Dit

onderwerp raakt ook de vier workshops die de MJD in

oktober en november organiseert voor zorgaanbieders,

gemeente en WIJ-medewerkers. In de workshops staat

de wisselwerking tussen zorg en welzijn centraal, of te

wel, wat moet professioneel en wat kan door vrijwilligers

of met een algemene voorzieningen worden opgepakt?

Half november pakt de subgroep de draad weer op en

gaat verder met onder meer de uitkomsten van de

workshops. 

Subgroep 3 buigt zich over de vraag hoe er meer "met"

inwoners gesproken kan worden, in plaats van "over".

Zoals ook in de Wijert al heel actief gebeurt en inwoners

samen met veel partijen waaronder gemeente, GON en

WIJ samenwerken aan de sociale opgaven. Waar

mogelijk wordt samengewerkt met bestaande groepen

en platforms in de wijken.

Wilt u meer weten over het Kernteam of heeft u vragen, neem dan contact op met Inge Bakker,
programmamanager Zuid Vooruit. 

Ze is bereikbaar per mail op: jh.bakker@lentis.nl of telefonisch op 06-51 57 46 93.


