
 

 

  Netwerk Sociaal Domein/Wmo Oosterschelderegio      januari 2022 

SWVO 
Stationspark 27e, 4462 DZ Goes  Tel. 0113 – 24 23 66 www.swvo.nl 

AGENDA 

Fysieke overlegtafel netwerk sociaal domein WMO   
Locatie: Zorgboerderij Landleven, Prinsendijk 15 Kortgene.  
Datum en tijd: vrijdag 9 september 2022,  9.00 – 11.30 uur  

 Nr Tijd Onderwerp Toelichting / uitvoering / resultaat 

1. 9.00-9.15 Inloop   

2. 9.15- 10.15 Rondleiding Zorgboerderij Landleven Korte inleiding door dhr. M. van Valkenburg. Daarna 
introductie en rondleiding door mw. F. van Eck en mw. E. 
Hoogendoorn-van Eck 

3. 10.15-10.45 Continuïteit van zorg/wachtlijsten 1. Stand van zaken wachtlijsten. In het kader van 
contractbeheer is een belronde gedaan over de 
stand van zaken hh. Tijdens deze FO een 
terugkoppeling van deze belronde (welke 
maatregelen zijn genomen, wat is gedaan met het 
communicatieprotocol).  

2. Heeft BT ook te maken met arbeidsmarkt-krapte? 

3. Is nogmaals een uniforme communicatie richting 

inwoners nodig?  

4. Stand van zaken plan samen met ViaZorg. M. 

Brokking, J. Aarnoudse, P. van Dijk en C. den Exter 

zijn door ViaZorg uitgenodigd voor een eerste 

overleg, 3 augustus jl. Terugkoppeling en 

vervolgafspraken. 

5. We hebben een aantal keer gesproken over de 

mogelijke combinatie van huishoudelijke hulp en 

vervoer. De actieradius van medewerkers die 

huishoudelijke hulp leveren wordt door de 

combinatie met vervoer vergroot waardoor 

zorgaanbieders ook elders in kunnen springen in 

geval van krapte. Destijds werd positief op dit 

voorstel gereageerd. Zijn er inmiddels 

zorgaanbieders die al gebruik maken van deze 



 

 

  Netwerk Sociaal Domein/Wmo Oosterschelderegio      januari 2022 

SWVO 
Stationspark 27e, 4462 DZ Goes  Tel. 0113 – 24 23 66 www.swvo.nl 

AGENDA 

Fysieke overlegtafel netwerk sociaal domein WMO   
Locatie: Zorgboerderij Landleven, Prinsendijk 15 Kortgene.  
Datum en tijd: vrijdag 9 september 2022,  9.00 – 11.30 uur  

combinatie?   

6. Robotstofzuiger. Tijdens de FO van 17 juni spraken 

we af ervaringen/voorbeelden uit de rest van 

Nederland te verzamelen (bijlage 1) . Willen we 

hierover in de Oosterschelderegio afspraken 

maken en zo ja, welke afspraken? 

4. 10.45- 11.00  Korte mededelingen en 
bespreekpunten 

 

1. Verslag FO 17 juni (bijlage 2) 

2. Cijfers gebruik maatwerkvoorzieningen (bijlage 3) 

3. Platform Zeeland Zorgt Samen. 

17 juni is afgesproken een factsheet te maken 
(bijlage 4). Zie ook 

https://www.youtube.com/watch?v=JQKHOb7hUUY&list=LLwkWRXU_UxgBvq3VgQgJqOA  

- Is deze voldoende om het platform onder de 
aandacht van uw medewerkers te brengen? 

- Is er in uw organisatie behoefte aan een 
demonstratie (is al eens eerder in de FO 
gegeven)? 

5. 11.00-11.15 Notitie E-health en digitalisering Eind 2020 hebben we geïnventariseerd welke onderwerpen 

aanbieders interessant vinden, ervaring mee hebben dan 

wel een bijdrage aan willen leveren. Hier zijn projecten 

uitgekomen die in 2021 en 2022 gedraaid hebben. Het AB 

van het SWVO heeft opdracht gegeven een notitie eHealth 

te schrijven. Dit op basis van landelijke ontwikkelingen, 

gesprekken met zorgaanbieders en deskundigen en de 

ervaringen in de pilots Oosterschelderegio. Centraal daarin 

staan de vragen: Wat is de visie van gemeenten op eHealth 

in de Wmo, wat zien zij als rol voor de gemeente en 

anderen en hoe gaan we met eHealth in de Wmo om in de 

toekomst. In deze notitie willen we ook de mening en 

https://www.youtube.com/watch?v=JQKHOb7hUUY&list=LLwkWRXU_UxgBvq3VgQgJqOA
https://www.youtube.com/watch?v=JQKHOb7hUUY&list=LLwkWRXU_UxgBvq3VgQgJqOA
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verwachtingen van aanbieders meenemen.  

We stellen u daarom de volgende vragen: 

- Wat is er voor nodig om als aanbieder digitale 

zorg/eHealth in te zetten? 

- Wat zet u al in aan eHealth in de Wmo? 

- Wat vindt u de taak van de gemeenten bij 

eHealth/digitale zorg? 

- Tips/goede ervaringen? 

 6. 11.15-11.30 Agendapunten fysieke overlegtafel 
november 

- Strategische notitie e-health en digitalisering: 
concept notitie 

- SROI 
- Overlegdata FO 2023 
- Tarieven 2023 
- Uitvoering deelovereenkomsten: aandachtspunten 

voor 2023 
Zijn er nog andere punten die op de agenda kunnen voor 
de volgende fysieke overlegtafel? 

7. 11.30 Sluiting FO november: Allevo Zierik7 

 

 

Fysieke Overlegtafels (FO) 2022 

 

• 1e FO seizoen 9  28 januari 2022 9.00 – 11.00 uur 

• 2e FO seizoen 9  8 april 2022 9.00 – 11.30 uur 

• 3e FO seizoen 9  17 juni 2022 9.00 – 11.00 uur 

• 4e FO seizoen 9  9 september 2022 9.00 – 11.00 uur 

• 5e FO seizoen 9  18 november 2022 9.00 – 11.00 uur 

 


