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Worden de functioneringsgesprekken online
gevoerd?

63 02-022021

MT

64 03-022021
65 03-022021
66 04-022021

MT

RIVM

MT

RIVM

Mogen er meerdere mensen aanwezig zijn bij de
bezoekregelingen
Met hoeveel personen mogen wij in de
benedenruimte afspreken?
Hoe lopen de aanbestedingen?

Antwoord en/of uitleg
Nee, we hebben besloten de functioneringsgesprekken
weer fysiek te gaan opstarten. We vinden het geen goede
manier om een persoonlijk gesprek online te voeren.
Margriet Postma en Aukje Hogeveen zullen de opleiding tot
GGZ-Agoog gaan volgen. Hiermee versterken we onze
positie binnen het werkveld en kunnen ons nog meer
onderscheiden van andere organisaties.
Ja, mits het noodzakelijk is.
Houd hierbij een groepsgrootte van maximaal 4 personen
aan. Mocht de groep groter zijn, overleg dan even.
Zoals jullie weten zijn we onderaannemer in Leeuwarden
geworden. Windkracht 058 is de hoofdaannemer. We
werken met maandelijkse trajectprijzen waarin begeleiders
zelf het aantal uren mogen bepalen om de resultaten te
behalen. Het spreekt voor zich dat we intern wel een
financieel kader hebben afgesproken. Dit kader is
gebaseerd op het totale aantal cliënten. Op die manier kun
je bij de ene cliënt meer en bij de andere, waarmee het
goed gaat, minder uren inzetten.
Alies en Bonne houden zich bezig met de aanbesteding
2022 in Sudwest Fryslân. Die aanbesteding verloopt volgens
hetzelfde stramien als in Leeuwarden met het verschil dat
het gebied in vier delen is opgedeeld. Dit betekent concreet
dat er vier grote aanbieders de zorg in die regio zullen gaan
inzetten. Zorg Intens gaat hierin met andere partijen
samenwerken om aan de grootschaligheid te kunnen
voldoen. Dit zal de eerste keer zijn, dat we met meerdere
partijen op een aanbesteding gaan inschrijven, maar we
verwachten, dat komende aanbestedingen vaker op die
manier gaan plaatsvinden.
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Hebben wij expertise in huis met betrekking tot
schuldhulpverlening

Ja, Aukje Sietzema is opgeleid tot schuldhulpverlener. Met
deze expertise hebben wij ons bij de gemeente
Noordenveld aangemeld om cliënten met
schuldenproblematiek te gaan ondersteunen en behoren
wij inmiddels tot de partijen die de schuldhulpverlening
mogen gaan leveren.

