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Verslag 2 Fysieke Overlegtafel 2017
Aanwezig
Zorgaanbieders: Allévo; Pank van Wisselingh, Gors; Lou Corsius, Lelie Zorggroep; Willemienke
Bliek, Ter Weel; Andre Lokerse, CKSZ; Liesbeth Hoek, Emergis; Carien Borst, Schutse Zorg Tholen;
Peter Kok, Iriz Thuiszorg; Jakoba Kleinepier, SZZ; Ellen Hoeckx, Eleos; Plonie Westrate,
Gemeenten: gemeente Reimerswaal; Ingrid Brilleman, gemeente Tholen; Evert Weys (voorzitter),
gemeente Schouwen-Duiveland; Pieter Swerus, Lenet Verzijl, GR de Bevelanden; John Duinkerke,
SWVO; Peter Verburg, Thijs Terlouw (verslag)
Afwezig: SVRZ; Angela Bras, Leger des Heils; Edwin Geerse; SMWO; Marja Noordhoek, Sjaloom
zorg; Peter Goedhart
Gasten: Suzanne Bassie, Mourijn van ’t Hof, Juliette Welleman, Wanda Broos, Davine Bergman, Willem van Zon, René van Maanen
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Agendapunt 2. Opening
Evert Weys heet iedereen van harte welkom.
Mevrouw Wanda Broos is regiomanager van de bibliotheek en niet van Ter Weel
Agendapunt 3. Vaststellen agenda en verslag
Geen opmerkingen, verslag wordt vastgesteld
Agendapunt 4. Ontwikkeling inzet Maatwerkvoorziening 2015 en 2016
Presentatie Peter Verburg. Hij deelt de notitie uit “Ontwikkeling inzet Maatwerkvoorziening 2015 en
2016”
Discussie:
Een gedetailleerde analyse is nodig. Verbijzondering naar doelgroepen nodig?
Minder snel terecht in de woonvormen. Mensen verlaten de woonvormen sneller.
De stijging is in alle leeftijdsgroepen even groot (verhoudingsgewijs).
In aantallen is de stijging bij 50 en 70+ wat groter
Vaker inzet van maatwerkvoorziening nodig om de mantelzorger te ondersteunen.
Bezuinigingen waardoor er meer druk komt op de gemeentelijke voorzieningen.
Uitstroom wordt minder. Verwachting is wel dat dat stabiliseert.
Kortere ziekenhuisopname, waardoor Wmo voorzieningen worden aangesproken.
De voorliggende voorzieningen zullen de stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen moeten overnemen. Andre vraagt of het gemeentelijk personeel voldoende weet over de sociale kaart en wie er
actief zijn? Goede vraag, De gemeente geeft aan dat op dat vlak er nog meer kan worden geïnvesteerd.
Reimerswaal heeft het initiatief genomen om voor de klantmanagers speciaal een bijeenkomst te organiseren, om kennis te maken met alle voorliggende voorzieningen en bewonersinitiatieven
We verwachten dat de stijging van het aantal cliënten nog wel even doorgaat.
Dus:





Herkennen en benoemen van deze cijfers
Doelstelling FO, verdere analyse = structurele stijging en kunnen we die stijging beïnvloeden?
SWVO gaat verder met het ophalen van informatie (vragenlijst, gesprekken)
We laten dit 2 juni terugkomen, een procesvoorstel wordt met het verslag meegezonden
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Agendapunt 5. Project Hervorming Hulp bij het Huishouden Oosterschelderegio
Toelichting op projectplan door Lenet.
Gaan we dit tijdstraject halen?
Dat hangt mede af welke scenario’s hier uit komen. Resultaat eind 2017 moet in ieder geval zijn dat
de nieuwe structuren bekend zijn.
Voortgang komt volgende FO weer terug.
Agendapunt 6. Rondvraag en sluiting
1 september een thema middag bij SZZ, de Stelle
Toelichting samenwerking sociale teams in Reimerswaal
Na het overleg kreeg zorgorganisatie Ter Weel het woord om een toelichting te geven op de samenwerking in sociale teams in de verschillende kernen van Reimerswaal en alle initiatieven die daaruit
zijn voortgekomen. Naast medewerkers van Ter Weel zelf kwamen ook verschillende ambassadeurs
aan het woord. Tenslotte konden we op verschillende plaatsen in Kruiningen en Oostdijk met eigen
ogen zien en van de deelnemers horen wat dat heeft opgeleverd. Wij danken Ter Weel en de samenwerkende partijen op Reimerswaal voor de gastvrijheid, de hartelijke ontvangst en de verwennerij.
Hieronder een link naar de prezi voor deze ochtend.
http://prezi.com/fnvx1stzcn3u/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Planning volgende Fysieke Overlegtafels (FO’s):




3e FO seizoen 4 Vr: 2 juni van 9.00 tot 11.30 uur (Allévo en SMWO)
4e FO seizoen 4 Vr: 1 september van 9.00 tot 11.30 uur (SZZ)
5e FO seizoen 4 Vr: 17 november van 9.00 tot 11.30 uur
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