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Verslag 1e Fysieke Overlegtafel 2022 
 
Aanwezig: 
Zorgaanbieders: SZZ: Ellen Hoeckx, SVRZ: Jonneke Klingens , Allévo: Willemien Post, Mary-ann Al-
leman, Buurtdiensten: Marina Brokking, Gors: Maartje van der Plas, Weerwerk: Mikkie Houkamp, 
CKZ: Natja Steuer, Emergis: Jedidja de Rijke, Lut Maes, Eleos: Plonie Westrate, Sjaloom zorg: Ari-
anne Ligtendag, Helder en Klaar: Marije Ruijtenberg, Iriz Thuiszorg: Pim van Dijk.  
 
Gemeenten: Gemeente Schouwen-Duiveland: Lenet Verzijl, Gemeente Reimerswaal: Ingrid Brille-
man, GR De Bevelanden: Eveline Janse, SWVO: Peter Verburg (Voorzitter), Sandra Schuurman, 
Cora Israël (verslag) 
 
Afwezig: 
MIEP: Maurice Weetink, Klaver4: Ingmar Zonder, Schutse Zorg Tholen: Jan Arnoudse, Zorgstroom: 
Annet Tramper, Zorggroep Ter Weel: Mirjam Vreeke, SMWO: Marja Noordhoek. 
 
 

================================================================ 
 
 
Agendapunt 2.Opening  
Peter opent de vergadering om 9.15 uur. Cora stelt zich voor. We starten binnenkort met een strategi-
sche notitie eHealth en digitalisering. Cora vraagt de aanwezigen die hieraan mee willen werken, haar 
een mailtje te sturen via c.israel@swvo.nl  
 
Agendapunt 3. Vaststellen agenda en verslag 
Agendapunt 4.6 vervalt. Agendapunt 6 verschuift naar 8 april. Het verslag van de Fysieke overlegtafel 
van 19 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Agendapunt 4. Korte bespreekpunten. 

1. Brief meerkostenregeling corona aan zorgaanbieders. 
Alle zorgaanbieders hebben een brief ontvangen voor het aanvragen van meerkosten door corona in 
2021. Aanvragen graag voor 28 februari indienen. De voorwaarden zijn hetzelfde als over 2020. 

2. Digitaal informatiemoment voor zorgaanbieders over gebruik ‘format Ondersteuningsplan 
BT’. 

Maandag 31 januari staat een vragenuur gepland. SWVO-collega Rana Wisse is ziek, dus mogelijk 
volgt maandagmorgen bericht dat we het vragenuur verzetten. 

3. 16 februari 2022: Bestuurlijk Overleg tussen gemeenten en zorgaanbieders. 
Het overleg vindt digitaal plaats. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  

4. Deelcontracten: de oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek?  
In Zeeuws-Vlaanderen werkt een aantal mensen gecombineerd als chauffeur leerlingenvervoer en als 
huishoudelijke hulp. Peter vraagt of deze constructie hier ook kan werken. De aanwezigen vinden het 
een interessante optie. Ingrid geeft aan dat er misschien meer taken te combineren zijn. Zij adviseert 
ook WIZ hierbij te betrekken. Afgesproken wordt dat Peter de flyer met daarop de werkzaamheden als 
chauffeur, rondstuurt. Belangstellenden nemen via email contact op met Peter: p.verburg@swvo.nl 
5. Bekostiging dagbesteding GGZ (PV).  
Het gaat voor de Oosterschelderegio als totaal om maximaal 10 cliënten (Emergis, Eleos, SZZ) die 
vanwege de invoering van het zorgprestatiemodel niet langer GGZ dagbesteding ontvangen en waar-
voor zorgaanbieders een beroep gaan doen op de Wmo. Peter geeft dit door aan de gemeentelijke 
toegangen. 
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Agendapunt 5. Grip op Wmo 
Publiciteitscampagne: vrijdag 4 februari gaat het persbericht uit. Daarnaast verspreiden we folders, 
plaatsen we borden en is er een landingspagina met alle informatie vanuit Grip. De landingspagina 
heet www.bedanktdatjehelpt.nl. Deze landingspagina richt zich met name op de inwoners van de Oos-
terschelderegio.   
Doel van de campagne is tweeledig: durf hulp te vragen aan je netwerk en durf hulp te bieden. 
 
Stand van zaken maatregelen: alle werkgroepen hebben hun aanbevelingen gepresenteerd tijdens 
twee regionale raadsbijeenkomsten. De aanbevelingen moeten nu worden uitgewerkt en geïmplemen-
teerd. Zo zijn de gemeentelijke toegangen inmiddels druk doende om maatregelen door te voeren 
waaronder het stimuleren van het gebruik van de waakvlam of het doorlichten van casussen met een 
langere looptijd. SWVO coördineert de implementatie van de aanbevelingen die betrekking hebben op 
contractbeheer en de mogelijke pilots die uit enkele gesprekken met de zorgaanbieders zijn gekomen. 
 
We monitoren de resultaten van alle aanbevelingen. Doel is niet zozeer een bezuiniging, maar het be-
werkstelligen van een trendbreuk. Overigens is die nu, op basis van de gepresenteerde cijfers, al 
enigszins zichtbaar.  
 
Agendapunt 7. Sluiting en rondvraag 
Lenet maakt zich zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt. De aanwezigen herkennen dit. De al be-
staande krapte wordt door uitval vanwege corona verergerd. Dit onderwerp staat op de agenda van 
het bestuurlijk overleg. Hier geven we het signaal af en kijken we of er draagvlak is hier gezamenlijk in 
op te trekken en hoe we dat kunnen doen. Mogelijk dat dit onderwerp de volgende keer op de agenda 
van het FO terecht komt.  
 
Emergis en Eleos ondervinden nadelen van hun keuze voor factureren. Dit nadeel ontstaat vooral bij 
indicaties met een korte loopduur. Beschikkingen worden afgegeven van de 1e van een maand tot het 
einde van een maand. Het probleem kan opgelost worden door beschikkingen van de 1e van een 
maand tot de 1e van een maand af te geven. 
Peter bespreekt dit intern en komt hierop terug (voor Emergis bij Lut, Vivian en Jedidja). 
 
Peter dankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 10.00 uur.  
 
De volgende bijeenkomst vindt plaats vrijdag 8 april 2022 van 9.00 tot 11.00 uur. Wanneer we weer 
fysiek kunnen vergaderen, vindt deze plaats bij CKZ / een lid van CKZ, zodat we weer eens ‘een kijkje 
in de keuken’ kunnen nemen. 
  
 

http://www.bedanktdatjehelpt.nl/

