Besluitenlijst Werkgroep HH
Oosterschelderegio
Datum en tijd
Maandag 23 januari 2017
13.00 -15.00 uur

Locatie SWVO
Stationspark 27e
4462 DZ Goes

Aanwezig: Christa Lubben, Pank van Wisselingh, Peter Kok,
Peter Verburg, Eugenie Heuvink, Lenet Verzijl, Thijs Terlouw, Martijn de Kok, Eljo Gubbels
( besluitenlijst)
Opening
I.v.m. het overdragen van een aantal taken van Peter is Martijn vandaag ook aanwezig.
Er worden twee agendapunten toegevoegd:
 Toelichting op de brief van Danniëlla Daamen ( GR de Bevelanden) gericht aan
zorgaanbieders Hulp bij het Huishouden met het onderwerp SROI. Zij schuift op
uitnodiging van Thijs later aan. Thijs geeft aan dat ze uitgenodigd is om een
verbinding met de Werkgroep HH te leggen over dit onderwerp.
 Overdracht van HH bij Wlz indicatie, Lenet geeft aan de hand van twee documenten
een korte uitleg.
1.

Inventarisatie traject beëindiging Alfahulpconstructie
Het overzicht met de gevraagde aantallen wordt aangepast/aangevuld ( bijlage 1)
Een aantal leden van de Werkgroep HH gaat aan de slag met het eerder
verzamelde materiaal en onderzoekt andere mogelijkheden die landelijk in praktijk
worden gebracht. De stand van zaken en de mogelijke scenario’s zullen met een
advies worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur SWVO.
Peter Verburg gaat andere zorgaanbieders benaderen om deel te nemen aan de
werkgroep HH en informeert de Fysieke Overlegtafel.
Vertegenwoordiging namens de gemeente Tholen is gewenst, Peter V. gaat Leo
Quist of Evert Weys vragen om toe te treden tot de Werkgroep HH
SWVO maakt een jaarplanning met de acties/afspraken en deadlines. ( Martijn)

2.

Vraag en antwoord en aanpassingen ondersteuningsplan
De vragen en antwoorden worden doorgenomen en waar nodig
aangevuld/aangepast. De documenten zijn inmiddels verzonden aan de
zorgaanbieders en aan de Projectgroep Wmo. (bijlage 2 en 3)

3.

Toelichting op de brief van Danniëlla Daamen –Coördinator SROI
De zorgaanbieders in de Oosterschelderegio die Hulp bij het Huishouden bieden
hebben een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met Danniëlla over de
mogelijkheden/invulling van SROI in deze branche. Danniëlla zal verder gaan met de
gesprekken en weer aanschuiven bij de werkgroep HH met het resultaat, mogelijk
met een medewerker van Viazorg. Peter informeert de Fysieke Overlegtafel en zal
deze via de werkgroep HH op de hoogte houden.

4.

Overdracht van HH bij Wlz indicatie
Lenet heeft 2 documenten uitgedeeld over de overdracht van de cliënten Hulp bij het
Huishouden met een Wlz indicatie. Zij geeft hierover een korte toelichting. Beide
documenten worden gemaild aan het Platform Wmo.
(bijlage 4; Richtlijn overdracht, bijlage 5 en 6 ; Brief aan de cliënt)
Volgend overleg: maandag 27 februari van 13.00 tot 14.30 uur bij het SWVO

