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Verslag 1e Fysieke Overlegtafel 2018
Aanwezig:
Zorgaanbieders: Allévo; Pank van Wisselingh, Gors; Lou Corsius, Ter Weel; Andre Lokerse, Emergis; Carien Borst, Iriz Thuiszorg; Jakoba Kleinepier, CKSZ; Liesbeth Hoek, Leger des Heils; Roderik
Bin, SMWO; Marja Noordhoek, SVRZ; Angela Bras, Leliezorggroep; Willemienke Bliek.
Gemeenten: Gemeente Reimerswaal; Ingrid Brilleman, gemeente Schouwen-Duiveland; Renske
Hoogeveen en Pieter Swerus, Gemeente Tholen, Evert Weys (voorzitter), SWVO; Peter Verburg(verslag).
Afwezig mk: SZZ; Ellen Hoeckx; Sjaloom zorg; Peter Goedhart, GR de Bevelanden; John Duinkerke,
Eugenie Heuvink, SWVO; Thijs Terlouw, Eleos; Plonie Westrate, Schutse Zorg Tholen; Peter Kok.

================================================================
Agendapunt 2. Opening
Evert Weys heet iedereen van harte welkom. We vergaderen vandaag in het dorpshuis Meerwaarde,
een locatie waar veel lokale activiteiten worden georganiseerd.
Agendapunt 3. Vaststellen agenda en verslag
Geen opmerkingen, verslag wordt ongewijzigd vastgesteld inclusief de planning voor volgende Fysieke Overlegtafels dit jaar. Agenda technisch wordt besloten om de agendapunten 5 en 6 eerst te behandelen zodat daarna alle tijd is voor het behandelen van agendapunt 4.
Agendapunt 5. Plan van aanpak SROI
Omdat Danniëlla Daamen afwezig is geeft Carien Borst een toelichting op de huidige stand van zaken
uitvoering SROI-plan. Een aantal zorgaanbieders (Emergis, SVRZ, Ter Weel, Iriz Zorg en Welzijn,
Miep en SZZ) heeft aangegeven praktisch aan de slag te gaan met invulling van SROI. Concreet betekent dit dat een aantal, door gemeenten aangeleverde personen, door genoemde ZA wordt begeleid
naar werk. Bedoeling is om de ervaringen die hiermee worden opgedaan te delen met andere ZA die
op hun beurt met een volgend aantal aan de slag kunnen. In het begin zal dat op basis van ‘vrijwilligheid’ zijn, zodat organisaties daar ‘in kunnen groeien’. Naar verloop van tijd wordt SROI een verplichting voor alle deelnemers. Binnen SVRZ worden ervaringen nu op papier gezet. Deze zullen worden
gedeeld.
Agendapunt 6. Kwaliteit
Lou Corsius licht namens de werkgroep kwaliteit in een korte pitch de stand van zaken toe. Afspraak
is dat dit jaar de focus ligt op het kwaliteitsjaarverslag. De vorm van het jaarverslag is in principe vrij.
Advies is om vooral aan te geven waar je instelling voor staat en via bv “storytelling” /interviews met
cliënten (thuis) inzicht te geven hoe kwaliteit wordt geleverd en beleefd. In tegenstelling tot de huidige
verslagen kunnen de cijfers dan meer in een bijlage worden opgenomen. Verder is het vooral de bedoeling om als organisaties van elkaar te leren en informatie over hoe kwaliteit in beeld te brengen
met elkaar te delen. De suggestie wordt gedaan om dit via de methodiek van lerende netwerken (vanuit WLZ) op te pakken. Dit jaar is het vooral de bedoeling om ervaring op te doen met nieuwe vorm
van kwaliteitsverslaglegging. De resultaten hiervan zullen worden geëvalueerd. De sheets van de
pitch worden aan het verslag toegevoegd.
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Agendapunt 4. Evaluatie en voorstellen bouwstenensystematiek en bekostiging
Dit agendapunt wordt ingevuld via een actieve werksessie. Pieter Swerus licht de werkvorm toe. Vertegenwoordigers van de werkgroepen HH, dagbesteding en individuele begeleiding presenteren via
een korte pitch de stand van zaken. Vervolgens geven leden van de fysieke overlegtafel feedback
hierop. Met het resultaat kunnen de werkgroepen vervolgens weer verder.
Duidelijk wordt dat er vanuit alle 3 de werkgroepen gezocht wordt naar meer differentiatie in de bouwstenen. Dit kan door enerzijds meer te gaan focussen bv. het resultaat dat bereikt moeten worden, de
benodigde deskundigheid of extra componenten toe te kennen aan een bestaande bouwsteen.
Belangrijk is ook dat de voorstellen van de werkgroepen tussentijds afgestemd worden. SWVO
(Thijs/Peter) neemt hiertoe het initiatief. De sheets van de pitches en datgene wat is opgehaald worden aan het verslag toegevoegd.
Afspraak: werkgroepen kunnen verder met op/aanvullingen van de fysieke tafel. Volgende vergadering wordt dit punt opnieuw geagendeerd.

Agendapunt 7. Rondvraag en sluiting
- Marja Noordhoek zou graag voor een volgende vergadering het onderwerp cliëntondersteuning willen agenderen.
- Roderik Bin meldt dat er dit weekend waarschijnlijk een interview in de PZC wordt geplaatst
over het door het Leger Des Heils onlangs uitgebrachte rapport Jong Volwassenen. Het rapport geeft een beeld van de problematiek waar jongvolwassenen mee te maken krijgen. Afspraak: Het rapport zal op de website van SWVO worden geplaatst.
- Ingrid Brilleman noemt dat het dorpshuis Meerwaarde ook gebruik kan worden als expositieruimte voor cliënten.
- Peter Verburg geeft aan dat de pilot vervoer WLZ-cliënten binnen het dagbestedingsvervoer in
afwachting van de evaluatie vooralsnog wordt gecontinueerd.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering
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2e FO seizoen 5 Vr: 1 juni van 9.00 tot 11.30 uur
3e FO seizoen 5 Vr: 24 augustus van 9.00 tot 11.30 uur
4e FO seizoen 5 Vr: 16 november van 9.00 tot 11.30 uur
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