Netwerk Sociaal Domein/Wmo Oosterschelderegio

juni 2017

AGENDA
Fysieke overlegtafel netwerk sociaal domein WMO
Locatie: SMWO
Datum en tijd: vrijdag 2 juni 2017 totaal programma 9.00 tot 11.30 uur
Agenda
Toelichting / uitvoering /
resultaat

Nr

Tijd

Onderwerp

1.

8.45-9.15

Inloop

2.

9.15-9.20

Opening door de voorzitter (EW)

Mededelingen

3.

9.20-9.35

Vaststellen agenda en Verslag FO (EW)

Bijlage 1 verslag FO 10 maart
2017

Bespreken van twee ‘klein’ praktische zaken die –
indien akkoord- kunnen worden toegevoegd aan
het verslag.
4.

9.35 – 9.55

Presentatie analyse toename gebruik
maatwerkvoorziening (TT)

Bijlage 1a een paar
praktische zaken
Bijlage 2 presentatie analyse
toename gebruik
maatwerkvoorziening

Toelichting en beantwoorden vragen: is de
presentatie helder, klopt dit beeld, met het beeld
dat jullie zelf hebben, wat mis je nog in de
analyse, waar zou je nog meer informatie over
willen hebben?

5.

9.55 – 10.15

Hoe gaan we deze ontwikkelingen keren? (PS/IB)

Laatste sheet bijlage 2
‘oplossingsrichtingen’

Welke instrumenten zijn er en welke
instrumenten willen wij inzetten en zo ja hoe
geven we dat vorm?

6.

10.15 – 10.45

Implementatie kwaliteitskader; bespreken
voorstel SWVO (TT)
De afgelopen maanden hebben een projectgroep

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

Bijlage 3 voorstel SWVO
implementatie
kwaliteitskader voor de
uitvoering van de Wmo

www.swvo.nl
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en verschillende collega’s van gemeenten,
zorgaanbieders, toezichthouder, SWVO en
cliëntvertegenwoordigers gewerkt aan de verdere
uitwerking en implementatie van het
kwaliteitskader voor uitvoering van de Wmo. 23
mei is het voorstel van het SWVO voor
implementatie besproken en becommentarieerd.
In het voorliggende voorstel zij deze opmerkingen
verwerkt.
SWVO zal een toelichting geven op de wijze
waarop het kwaliteitskader straks een plaats in de
Deelovereenkomst zal krijgen.
Toelichting op en bespreking van het voorstel.
Wanneer de Fysieke Overlegtafel akkoord is, zal
een definitief voorstel voorgelegd worden in de
fysieke overlegtafel in september.

7.

10.45 – 11.20

Presentatie SMWO en Allévo over een aantal
projecten waarin deze partijen samen optrekken
Smwo en Allevo presenteren twee voorbeelden
van samenwerking op het snijvlak van zorg en
welzijn. Gericht op preventie om inzet van
zwaardere zorg en terugval te voorkomen en om
participatie van kwetsbare inwoners te
bevorderen. Pilot gaat ook over een andere
werkwijze: namelijk dat op basis van criteria het
SMWO (de professional) de thuisbegeleiding kan
inzetten. De toegang loopt dus niet via de
gemeente, maar via de professional. Ook
preventief is, dat er snel bg ingezet kan worden
en er geen eigen CAK bijdrage betaald hoeft te
worden. Ter voorkoming dat mensen hulp

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

www.swvo.nl
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afwijzen, waardoor er problemen kunnen
escaleren en/of vermijdingsgedrag voorkomen
kunnen worden.
De eerste presentatie gaat over het project
Kortdurende Voorliggende Voorziening
Begeleiding Thuis, Kvvbt. Hierbij gaat om een
combinatie van maatschappelijk werk en
thuisbegeleiding. De presentatie wordt verzorgd
door Marijn van Nieuwenhuijse van SMWO en
Paula Stehouwer van Allévo.

8.

11.20 – 11.30

Naam
John Duinkerke (JD)
Evert Weijs (EW)
Pieter Swerus (PS)
Lenet Verzijl (LV)
Ingrid Brilleman (IB)
Peter Verburg (PV)
Thijs Terlouw (TT)

De tweede presentatie gaat over de
Beweegcoach en Meer Bewegen voor Ouderen.
Gericht op bewegen en op sociale interactie van
senioren en mensen met gezondheidsklachten of
een lichamelijke beperking. Deze presentatie
wordt verzorgd door Judith van Menheere,
beweegcoach.
Rondvraag en afsluiting (EW)

Functie
Teamleider
Beleidsadviseur
Concern Inkoper
Wmo
beleidsmdw. maatschappelijke zorg
Senior Beleidsadviseur
Programmateam Sociaal Domein

Organisatie
GR de Bevelanden
Gemeente Tholen
Gemeente Schouwen-D.
Gemeente Schouwen-D.
Gemeente Reimerswaal
SWVO
SWVO

Voorstel voor Fysieke Overlegtafels (FO’s) 2017


4e FO seizoen 4 Vr: 1 september van 9.00 tot 11.30 uur

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

www.swvo.nl
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5e FO seizoen 4 Vr: 17 november van 9.00 tot 11.30 uur

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

www.swvo.nl

