Overzicht initiatieven voor innovatie in de Oosterschelderegio, september 2016
gemeente

Wat?

Kortdurende Voorliggende Voorziening Begeleiding Thuis (KVVBT)
Regionaal
Kortdurende intensieve thuisbegeleiding. Een voorliggende
voorziening om snel passende hulp in te kunnen zetten om te
stabiliseren en verslechtering te voorkomen. Deze voorziening
bestond al veel langer en is ontstaan nadat het zorgkantoor niet
meer voorzag in psychosociale hulp voor lagere ZZP’s. Met de
komst van de Maatwerkvoorziening Begeleiding naar gemeenten
toe is een groot deel van deze zorg ‘achter de indicatie’
verdwenen. Met deze voorziening wordt dit gerepareerd.

Status

Project met SMWO, Allévo en Leliezorggroep. In Tholen
participeert WijZijn Traversegroep in plaats van SMWO.
Start 1 april 2016. Looptijd 1 jaar
t.l.v. Innovatiebudget
max. € 150.000

Het uitvoeren van begeleidingswerkzaamheden door medewerker Huishoudelijke zorg (HZib)
Regionaal
Combineren van bouwstenen Begeleiding Thuis, Begeleiding
Pilot met Iriz Thuiszorg, SOZNB (Cleijenborgh),
Thuis Speciaal en Huishoudelijke Zorg (HZ-R)
Leliezorggroep en Buurtdiensten.
Start 1 januari 2016, looptijd 1 jaar
t.l.v. Innovatiebudget
max. € 83.000
Project Kort, Effectief en Krachtig (K.E.K.)
Regionaal
Project K.E.K. (SMWO i.s.m. Leliezorggroep), kortdurende
(Goes, Noordintensieve begeleiding gericht op gezinnen. Combinatie van
Beveland en
professionele begeleiding en welzijnswerk.
Tholen)

Pilot met SMWO en Leliezorggroep (in de gemeente Tholen
participeert WijZijn traversegroep)
Start 1 september 2015. Looptijd 1 jaar, verlengd met nog
een half jaar. Budget t.l.v. innovatiebudget en regulier
budget Wmo begeleiding.
Max. € 40.000
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Pilot Zeeuwse Knoop
Regionaal
Integrale aanpak re-integratie/activering van
uitkeringsgerechtigde jonggehandicapten met een
arbeidshandicap en WSW wachtenden trede 1 en 2.

Pilot Wijk hulp
Regionaal

Thuiszorgaanbieders komen situaties in de wijk tegen waar
bewoners met eenvoudige hulp zelfstandig kunnen wonen en
leven. Deze hulp ligt in veel gevallen op huishoudelijk gebied en is
niet structureel. Het is hulp die, als het snel kan worden ingezet
ook snel weer afgeschaald kan worden. In een aantal gevallen zal
er opgeschaald moeten worden. Met korte praktische hulp wordt
voorkomen dat bewoners een beroep doen op een
maatwerkvoorziening.

Sociale Innovatie in de Oosterschelderegio
Regionaal
Proces om innovatie in het sociaal domein te stimuleren en te
ondersteunen. procesbegeleiding door Zeeland Bruist

Pilot met GR de Bevelanden, SMWO en GORS
Aanvraag loopt,
Besluitvorming in bestuur SWVO 21 september 2016
Budget t.l.v. innovatiebudget
Max. € 34.662

Pilot met Curadomi en IRIZ zorg en welzijn
Aanvraag volgt

SWVO in samenwerking met inwoners, gemeenten,
onderwijs en bedrijfsleven
Besluitvorming in bestuur SWVO 16 december 2015. Start
proces maart 2016.
Budget t.l.v. innovatiebudget
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Voorliggende voorziening dagbesteding en begeleiding voor GGZ cliënten met een verslavingsachtergrond (st. Walk-Inn)
Goes
Voorliggende voorziening dagbesteding/ begeleiding voor GGZ
Jaarlijkse subsidie. Combinatie financiering vanuit SWVO en
cliënten met verslavingsproblematiek i.c.m. inloop GGZ (Stichting gemeente Goes
Walk-inn)
Loopt (in 2015 subsidie ontvangen, wordt in 2016
gecontinueerd/ uitgebreid)
Budget t.l.v. Maatwerkvoorziening Begeleiding
Project Keyring
Goes

Project Keyring faciliteert een ‘vrijwillige’ hulp in de wijk die
laagdrempelig contact onderhoud en ondersteuning biedt aan
mensen met een zorgvraag. Biedt met name GGZ patiënten de
mogelijkheid weer (of langer) zelfstandig te wonen.

Invulling leerwerktrajecten en Steunpunt Goes door LFB
Goes
Het LFB wordt gevraagd als steunpunt in de wijk te dienen voor
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
Daarnaast faciliteert het LFB een aantal leerwerktrajecten waar
cliënten ene dagbesteding ontvangen, maar tegelijkertijd ervaring
en zelfvertrouwen opdoen om stappen op de participatieladder
te zetten
Project Mee(r)doen, iedereen actief
Goes
Dit project het inzetten van een innovatieve methodiek voor het
bevorderen van samenhang en actief burgerschap in Goes-Zuid.

Loopt (in 2015 subsidie ontvangen, pilot loopt door in 2016)
Budget t.l.v. innovatiebudget

Uitvoering project door LFB
Start 1 april 2016, loopt tot en met 2017. In de loop van
2017 zal het project geëvalueerd worden.
Budget t.l.v. maatwerkvoorziening
Max. € 84.000

Ter Weel. Projectpartners hierin zijn Scalda, Stichting
DigiSteun, Cubigo, wijkcentrum de Pit en SMWO.
Start, Looptijd ?
Budget t.l.v. innovatiebudget
€ 11.072
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Dagbesteding in de Vliedberg
Reimerswaal
Een bredere en laagdrempeliger herstart van de dagbesteding in
Rilland als voorliggende voorziening, waarbij cliënten,
mantelzorgers en vrijwilligers zelf activiteiten kunnen bijwonen
én kunnen organiseren. Verschillende zorgaanbieders werken
samen in de Vliedberg om dit vorm en inhoud te geven.
Jeugdprofessional binnen het onderwijs
Reimerswaal
De jeugdprofessional heeft een ondersteunende rol richting kind,
ouders / opvoeders en professionals middels het inzetten van
preventieve interventies op het gebied van sociaal emotionele
ontwikkeling.
De jeugdprofessional legt de verbinding tussen kind, gezin school
en zorg.
Te verwachten effect is het op termijn verminderen van
individuele jeugdhulp.
mobiliteitsconcept Sint-Annaland
Tholen
Gezamenlijke aanpak maatschappelijke kanteling/ experimenteel
mobiliteitsconcept in Sint Annaland. Met inzet van vrijwilligers
het vervoersvraagstuk ondersteunen op een integrale wijze.
Initiatief van een aantal partijen in St. Annaland.

Loopt (in 2015 heeft Ter Weel € 50.000 ontvangen voor de
uitvoering van een aantal projecten, wordt in 2016
gecontinueerd)
Budget t.l.v. innovatiebudget

Gemeente, CJG, Onderwijs, Kinderopvang
Aanvraag volgt

Zorgcoöperatie Sint Annaland (Annazorgt), de Schutse zorg
e.a.
Loopt, wordt in 2016 gecontinueerd
Budget t.l.v. innovatiebudget
in 2015 heeft de Schutse € 9.680 ontvangen
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Overnemen taken gemeente door zorgcoöperatie
Tholen
Een coördinator van Anna zorgt neemt op locatie eenvoudige
taken van de WMO consulent over.
Doel is om de zorg dichter bij de inwoners te krijgen en om te
kijken of er combinaties zijn te maken met de inzet vanuit de
ruime vrijwilligerspool van Anna Zorgt, maar ook met
maatschappelijk werk en zorgkantoor.
Mogelijk kunnen in de toekomst eenvoudige aanvragen daar
worden afgehandeld en tegelijkertijd hieruit algemene
voorzieningen ontstaan.

Innovatie van de zorg
Kapelle
We willen mensen met afstand tot de samenleving (zie
doelgroepen) d.m.v. een gevarieerd aanbod aan activiteiten en
groepsgerichte interventies begeleiden in het ontdekken en
ontwikkelen van hun persoonlijke kwaliteiten en hulpbronnen.
Samen gaan we op zoek naar de gewenste toekomst op het
gebied van sociale contacten, dagbesteding en deelname aan de
samenleving.
We willen door middel van dit aanbod een laagdrempelige
voorziening ontwikkelen waardoor deze doelgroep niet of in
mindere mate een beroep doet op de maatwerkvoorziening
begeleiding.

Zorgcoöperatie Sint Annaland (Annazorgt) en de gemeente
Tholen.
Aanvraag volgt
Budget t.l.v. innovatiebudget
Max. € 10.000

Stichting ouderenzorg Kapelle, Sjaloomzorg, de gemeente
Kapelle, en andere partners
Start september 2016, doorloop en eventuele verlenging in
2017
Budget t.l.v. innovatiebudget
In 2016 € 47.756 innovatiebudget gemeente Kapelle
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Ontwikkeling laagdrempelige dagbesteding in Borsele
Borsele

Project om te komen tot een koppeling van dagverzorging en
mantelzorgondersteuning op verschillende locaties in de
verschillende kernen van de gemeente Borsele.
Dagbesteding/activiteitenbegeleiding als een voorliggende
voorziening.

Project door SVRZ i.s.m. o.a. Vrijwilligershuis
Start 1 oktober 2015, looptijd tot en met 2017,
t.l.v. Innovatiebudget gemeente Borsele
2015 € 19.000
2016 € 25.000
2017 € 25.000

Plan zorgmolen
Borsele

Een combinatie tussen een voorziening voor dagbesteding,
horeca/recreatie en een bed and breakfast.
De kennis en ervaring van ouderen kunnen we hier combineren
met jongeren, bijvoorbeeld over het bijhouden van een
moestuin, de timmerwerkzaamheden. Maar ook jongeren zullen
zorgen voor een levendigheid op de locatie voor de ouderen en
ze bijvoorbeeld voorzien van koffie en een spelletje met ze doen.
Zowel SVRZ als KIO zijn AWBZ erkend en hebben daarvoor ook
afspraken met het Zorgkantoor Zeeland (CZ). Zij ondersteunen dit
initiatief ook van harte. verschillende locaties in de verschillende
kernen van de gemeente Borsele.
Dagbesteding/activiteitenbegeleiding als een voorliggende
voorziening.

Project door KIO en SVRZ

Aanvraag in behandeling
t.l.v. Innovatiebudget gemeente Borsele
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Odensehuis Zierikzee
SchouwenDuiveland

Naar voorbeeld van Vlissingen wordt in Zierikze e een
Odensehuis gestart. Een laagdrempelige voorziening voor
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Inloop, informatie
en begeleiding.

Stichting Odensehuis Zeeland, Zeeuwland, Allévo
Aanvraag in behandeling
t.l.v. innovatiebudget gemeente Schouwen-Duiveland
In 2016 € 125.300
In 2017 € 96.300
In 2018 € 96.300
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