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Verslag 4e Fysieke Overlegtafel 2022 
 
Aanwezig: 
Zorgaanbieders:: Allévo: Willemien Post, Chloë den Exter, SZZ: Maurice van Valkenburg, Emergis: 
Vivian Scharmin, Schutse Zorg Tholen: Jan Aarnoudse, Zorggroep Ter Weel: Mirjam Vreeke, Weer-
werk: Mikkie Houkamp, Zorgstroom: Annet Tramper, Eleos: Plonie Weststrate, Iriz Thuiszorg: Pim van 
Dijk, Helder en Klaar: Marije Ruijtenberg, Sjaloom zorg: Arianne Ligtendag, Buurtdiensten: Marina 
Brokking 
 
Gemeenten: GR de Bevelanden: Eugenie Heuvink, gemeente Reimerswaal: Ingrid Brilleman, SWVO: 
Peter Verburg (Voorzitter), Rana Wisse, Cora Israël (verslag)  
 
Afwezig: 
CKZ, SVRZ, Gors, Klaver4, MIEP, SMWO 
 

================================================================ 
 
Agendapunt 2.Opening en rondleiding Zorgboerderij Landleven 
Peter opent de vergadering om 9.15 uur. Hij dankt SZZ/Zorgboerderij Landleven voor de ontvangst. Bij 
SZZ zijn 110 zelfstandige ondernemers aangesloten. SZZ verzorgt o.a. het contractbeheer. Maurice 
van Valkenburg geeft desgevraagd 2 tips aan gemeenten: 

- Maak de aanbesteding zo eenvoudig mogelijk; 
- Blijf met zorgaanbieders in gesprek, ook als alles goed gaat. 

We krijgen een rondleiding door zorgboerderij Landleven. Hier komen ongeveer 25 ouderen per dag. 
Zij krijgen ’s morgens een aanbod van verschillende activiteiten: houtbewerking, pluktuin, groentekas, 
kookgroep. Na de middag gaan ze vaak naar buiten, spelen een spel of muziek. 80% van de deelne-
mers heeft een Wmo-indicatie, 20% een WLZ indicatie. Landleven werkt samen met Zorggroep Ter 
Weel. Wanneer mensen naar een verpleeghuis van Ter Weel gaan, kunnen zij in sommige gevallen 
deel blijven nemen aan de dagbesteding bij Landleven. Beide organisaties zien hiervan een grote 
meerwaarde voor de cliënt. 
 
Agendapunt 3. Continuïteit van zorg/wachtlijsten 

1. Stand van zaken wachtlijsten 
Rana heeft 12 aanbieders hh gesproken. Zij geeft hiervan een terugkoppeling (zie bijlage bij dit ver-
slag). In sommige gemeenten zijn nog wachtlijsten. De verwachting is dat er na de zomerperiode geen 
wachtlijsten meer zijn. Marije Ruijtenberg geeft aan dat zij dit jaar een verdubbeling van het aantal 
aanvragen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gekregen heeft. 
 

2. BT 
Bij BT is nog geen sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Wel wordt het invullen van vacatures moei-
lijker. 
 

3. Communicatie 
- In het kader van de bewustwording is het goed de boodschap regelmatig te herhalen. Let hier-

bij wel op de toonzetting: mensen zijn al bang en negatief door alles wat er in de wereld ge-
beurt. Dit moeten we niet versterken. 

- Bij de toegang en intake mensen vragen wat ze zelf nog kunnen doen. 
- Op Tholen is er geen “shopgedrag” door de nauwe samenwerking tussen de zorgaanbieders. 
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- ZZC heeft een kwartiermaker positieve gezondheid. Ter Weel geeft trainingen voor zorgaan-
bieders. Mirjam mailt de data en de link voor het aanmelden. CKZ en Helder en Klaar or-
ganiseren een bijeenkomst voor kleine zorgaanbieders. Positieve gezondheid zou een mooi 
onderwerp zijn. 

 

4. Stand van zaken plan Viazorg 
Voor de zomer is er een kennismakingsbijeenkomst geweest. Viazorg stuurt volgende week een pro-
jectplan. 
 

5. Combi hh en vervoer 
Iriz Thuiszorg en Lelie Zorggroep hebben contact met de vervoerder gehad. Zit in verkennende fase. 
Wordt vervolgd. Peter attendeert de vervoerder nogmaals hierop. 
 

6.  Robotstofzuiger 
We onderzoeken de mogelijkheden via een pilot. Hierbij beantwoorden we vragen als: kunnen we 
mensen stimuleren zelf een robotstofzuiger aan te schaffen, welke financieringsvormen of subsidies 
zijn mogelijk, hoe creëren we draagvlak bij medewerkers, kan medipoint stofzuigers uitlenen? Chloë 
den Exter, Pim van Dijk, Rana en Cora werken dit uit. Zij vragen ook Christa Lubben van Lelie 
Zorggroep aan te sluiten. 
 
Agendapunt 4. Korte mededelingen en bespreekpunten 

1. Verslag FO 17 juni 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Cijfers gebruik maatwerkvoorzieningen 
De aantallen cliënten zijn stabiel/dalen licht. In december stelt de werkgroep een rapportage op over 
de verwachtingen richting de toekomst. 
 

3. Platform Zeeland Zorgt Samen 
Opmerkingen: 

- het platform is erg op thema. Niet alles is interessant; 
- ambassadeurs zouden naar organisaties toe moeten gaan; 
- het lijkt op facebook; 
- er worden nogal specifieke vragen gesteld; 
- het zou een platform kunnen worden waar je begint met zoeken; 

We nodigen Lenet/1sociaaldomein voor een volgende keer uit. Voorwaarde hiervoor is dat ie-
dereen voordien binnen de eigen organisatie de behoefte peilt. 
 
Agendapunt 5. Notitie eHealth en digitalisering 
Niet iedereen heeft dit voorbereid. In verband met de tijd besluiten we niet met de “geeltjes” te werken. 
Het SWVO heeft de input van de zorgaanbieders nodig om verder te kunnen. Afspraak: iedereen be-
antwoordt uiterlijk vrijdag 16 september de vier vragen uit de agenda. Mailen naar c.is-
rael@swvo.nl. 
 
Agendapunt 6. Agendapunten fysieke overlegtafel november 
Toevoegen aan de in de agenda genoemde punten: stand van zaken aanbesteding. 
 
Agendapunt 7. Rondvraag en sluiting 

- Helder en Klaar: bij aanbestedingen elders worden kleine zorgaanbieders soms van te voren 
al uitgesloten. Dit leidt tot onrust. Marije vraagt SWVO de menselijke maat in de gaten te hou-
den; 

- Ter Weel heeft een samenwerking met de muziekschool: radio geluk. Dit is een programma 
om via allerlei manieren muziek op de locaties te krijgen. Er is een nieuwe subsidie-aanvraag 
in voorbereiding. Ter Weel wil graag meer organisaties hierbij betrekken. Zorgaanbieders die 
mee willen doen, mailen dit naar Mirjam (mirjam.vreeke@terweel.nl). In februari volgt een 
symposium. De uitnodiging volgt. 
 

Peter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.  
De fysieke overlegtafel van 18 november vindt plaats bij Allévo, Zierik7 
Emil Sandströmweg 2, Zierikzee 
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