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Verslag 2e Fysieke Overlegtafel 2022 
 
Aanwezig: 
Zorgaanbieders: MIEP: Jeroen Kokke, Iriz Thuiszorg: Pim van Dijk, Allévo: Willemien Post,  
SZZ: Ellen Hoeckx, Helder en Klaar: Marije Ruijtenberg, Sjaloom zorg: Arianne Ligtendag, Buurtdien-
sten: Marina Brokking, Emergis: Lut Maes, SMWO: Anneke van Drimmelen.  
 
Gemeenten: Gemeente Schouwen-Duiveland: Lenet Verzijl, Pieter Swerus, Gemeente Reimerswaal: 
Ingrid Brilleman, SWVO: Peter Verburg (Voorzitter), Sandra Schuurman, Rana Wisse, Maaike Lou-
werse, Marjan de Smit, Cora Israël (verslag) 
 
Extern: AddVision: Nathalie Goedhart, Provincie Zeeland: Richella Sinke (beiden ivm presentatie ont-
moetingsbus), Zeeuwse gronden: Maartje Wolff (ivm presentatie Melkmeisje) 
 
Afwezig: 
Zorggroep Ter Weel, GR de Bevelanden, SVRZ, Gors, Schutse Zorg Tholen, Weerwerk, Zorgstroom, 
Eleos, Klaver4, CKZ (afwezig wegens spoedklus) 
 

================================================================ 
 
Agendapunt 2.Opening  
Peter opent de vergadering om 9.15 uur. Hij dankt Maartje Wolff en Ingrid Brilleman voor de hartelijke 
ontvangst. Na agendapunt 3 verhuizen we van “het Melkmeisje” naar de raadzaal van het gemeente-
huis. 
 
Agendapunt 3. Toelichting Melkmeisje 
Maartje, Roger en Maurice vertellen over “het Melkmeisje”. “Het Melkmeisje” is een dagbestedingslo-
catie van Zeeuwse gronden. Voornamelijk jongeren koken, bakken en serveren eten en drinken in dit 
maatschappelijk restaurant. Het is gestart vanuit de visie dat elk mens recht heeft op een gezonde, 
betaalbare maaltijd, en dat samen eten zorgt voor sociale samenhang. De mensen uit de buurt wor-
den daarom ook nadrukkelijk uitgenodigd en betrokken bij de activiteiten.  
 
Agendapunt 4. Toelichting ontmoetingsbus Reimerswaal 
Nathalie Goedhart en Richella Sinke geven een presentatie over de ontmoetingsbus, een initiatief van 
Zorggroep Ter Weel, Gemeente Reimerswaal, Buurtbusvereniging Waarde, Connexxion, Provincie 
Zeeland en AddVision. Het is ontstaan vanuit het idee om vraaggestuurd (maatwerk) vervoer te ver-
binden aan sociale ontmoetingen. Op 1 april is de pilot gestart. De ontmoetingsbus biedt uitkomst voor 
inwoners die naar de huisarts, bibliotheek, het gemeentehuis of bij iemand op bezoek willen. En be-
vordert tegelijkertijd de sociale ontmoeting tijdens de rit. Na afloop van de pilot kijken de initiatiefne-
mers of dit initiatief uitgerold kan worden over andere gemeenten. De Fysieke Overlegtafel wordt tzt 
over de resultaten geïnformeerd. De aanwezigen geven aan dat de ontmoetingsbus vooral op kern-
niveau en misschien tussen kernen een mooie aanvulling op het bestaande vervoer kan zijn. 
De presentatie en nadere info is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 
Agendapunt 5. Presentatie Empowercare 
Marjan de Smit is sinds december projectleider Empowercare. Zij neemt de aanwezigen mee in de 
stand van zaken rondom de 3 projecten: Thuis in Zeeland, Digitaal Actief in Zeeland en Tuus in Smer-
diek. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Een aantal van de aanwezige zorgaanbie-
ders neemt deel aan 1 van de projecten. Zij geven aan enthousiast te zijn en mogelijkheden te zien 
voor verduurzaming na de projectperiode.  
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Agendapunt 6. Korte bespreekpunten 

1. Verslag FO 28 januari. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v.: combi-functies leerlingenvervoer/huishoudelijke 
hulp: de aanwezigen hebben hiermee nog geen ervaring. We vestigen hier nogmaals de aandacht op. 
 

2. Cijfers maatwerkvoorzieningen. 
We zien een trendbreuk: aantallen dalen/stijging vlakt af. De werkgroep monitoring analyseert en pro-
beert de cijfers te verklaren. Meer hierover de volgende keer. We zien ook een verschuiving van spe-
cialistische zorg naar reguliere zorg. De zorgaanbieders herkennen dit. Zij geven aan dat er vanuit de 
toegangen minder indicaties specialistisch worden afgegeven en dat daarnaast het aantal aanvragen 
door corona daalde. 
De inzet van de waakvlam stijgt. Peter vraagt naar de ervaringen: kan er inmiddels snel op- en afge-
schaald worden? Marije (Helder en Klaar) vindt het nog steeds lastig om snel opgeschaald te krijgen. 
Soms is het dan sneller om een nieuwe aanvraag in te dienen. Peter vraagt de zorgaanbieders erva-
ringen hiermee aan het SWVO door te geven.  
Marina (Buurtdiensten) vraagt hoe het nu verder gaat met de inkomenstoets die de GR de Bevelan-
den uitvoert namens de gemeenten. De rechter heeft, vanwege een aantal aangespannen rechtsza-
ken, aangegeven dat er geen inkomenstoets mag plaatsvinden. Het is nog niet bekend hoe het ver-
volg zal zijn.  
 

3. Agendapunten FO 2022. 
De punten “krapte op de arbeidsmarkt”, “SROI” en het voorstel van Peter tijdens het vorige FO over 
het combineren van functies (voorbeeld uit het vervoer) worden gecombineerd. Ideeën voor bespre-
king: verzamelen goede initiatieven (ook via Viazorg) en deze delen. 
 

4. Locatie FO volgende keer. 
De FO zou deze keer al bij CKZ plaatsvinden. CKZ wil graag de deelnemers van het FO ontvangen en 
staat daarom voor de volgende keer op de rol. Het volgende overleg is op 17 juni. 
 
Agendapunt 7. Sluiting en rondvraag 
Emergis merkt dat cliënten bij een verhuizing naar een andere gemeente een nieuwe aanvraag in 
moeten dienen. Dit is een aandachtspunt voor bespreking met de toegangen. 
Peter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.  


