Fysieke overlegtafel netwerk
sociaal domein / WMO
Oosterschelderegio
10 september 2021

Verslag 3e Fysieke Overlegtafel 2021
Aanwezig:
Zorgaanbieders: SZZ; Ellen Hoeckx, SVRZ; Jonneke Klingens , Janny Kuperus, Allévo; Carla Lasonder, Buurtdiensten Marina Brokking, Gors; Maartje van der Plas, Weerwerk; Mikkie Houkamp, CKZ;
Sylvia van Waarde, Emergis; Vivian Scharmin, MIEP; Erna Verstraeten, Schutse Zorg Tholen; Jan
Arnoudse, Eleos; Plonie Westrate, Sjaloom zorg; Arianne Ligthart, Zorgstroom, Annet Tramper, Helder
en Klaar; Marije Ruitenberg, Iriz Thuiszorg; Pim van Dijk.
Gemeenten: Gemeente Schouwen-Duiveland; Lenet Verzijl (voorzitter); Gemeente Reimerswaal; Ingrid Brilleman, GR de Bevelanden; Eugenie Heuvink, SWVO; Sandra Schuurman, Jolanda Ruijten,
Thijs Terlouw (verslag).
Afwezig:
Zorggroep Ter Weel; Mirjam Vreeke, SMWO; Marja Noordhoek, Klaver4; Ingmar Zonder
================================================================
Op verzoek van Marina Brokking starten we ons overleg met bespreking van agendapunt 4 Grip op
Wmo.
Agendapunt 4. Grip op Wmo
Sandra Schuurman geeft een korte toelichting op de maatregelen Grip. We starten met het overzicht
van de data over de uitvoering van de Wmo. Daarna vertelt Sandra over:
• Het format voor een ondersteuningsplan. Een aantal zorgaanbieders heeft ook meegedacht
over het format en de wijze waarop dit past binnen de werkprocessen. Maartje mist wel de terugkoppeling. De zorgaanbieders hebben een aantal zorgpunten gedeeld, zoals de wijze
waarop het format gebruikt dient te worden. Men is benieuwd wat de gemeente met deze punten heeft gedaan. Sandra zal aan collega Rana vragen om even contact op te nemen.
• Er wordt een publiekscampagne gestart om inwoners meer bewust te maken van de eigen
verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Daarnaast licht Sandra de tekst toe die gemaakt
wordt als uitwerking van het ‘marketingverbod’. Sylvia, Ellen, Marije en Erna willen meedenken met de uitwerking daarvan.
• Sandra noemt het platform ‘Zeeland zorgt samen’ zie ook https://zzs.1sociaaldomein.nl
Dit is onderdeel van het landelijke platform van 1 sociaal domein. We kunnen dit binnen Grip
op Wmo gebruiken om goede voorbeelden te delen, kennis uit te wisselen, elkaar vragen te
stellen, etc… Kortom het platform maakt samenwerken gemakkelijker over organisatiegrenzen
heen.
Uitwisseling over het product Waakvlam. Thijs vraag of de informatie hierover is gebruikt en verspreid
binnen de zorgorganisaties. Thijs geeft aan dat hij de klantmanagers en Wmo consulenten zal informeren over het gebruik van de waakvlam in situaties met een meer structureel karakter, de mogelijkheid om weer op te schalen wanneer zich (onverwacht) problemen voordoen en de wijze waarop het
overleg met zorgaanbieders kan plaatsvinden over de mogelijkheid om cliënten af te schalen naar de
waakvlam.
Erna vraagt of de waakvlam ook ingezet kan worden bij de HH? Nog niet maar interessant om te verkennen. Dit zal aan de orde komen in de gesprekken irt maatregel 5 van Grip op Wmo.
Ingrid noemt het voorbeeld van een werkwijze in Reimerswaal waarin hulp wordt aangeboden bij HH
vanuit het informele netwerk.
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Agendapunt 2. Opening door Lenet Verzijl
Er is weer een aantal nieuwe gezichten in dit overleg vandaar een kort voorstelrondje. Er zijn geen
mededelingen.
Agendapunt 3. Vaststellen agenda en verslag
Agenda voor vandaag en verslag van de Fysieke overlegtafel van 18 juni 2021 worden ongewijzigd
vastgesteld.
Agendapunt 5. Stand van zaken Actieteam eHealth en Digitalisering
Thijs geeft een korte introductie. Er wordt veel verwacht van de kansen die eHealth en digitalisering
bieden. Zowel voor gemeenten als voor zorgaanbieders. Helaas door vakantie is het niet gelukt al met
definitieve voorstellen voor aanpassing van de Deelovereenkomst te komen irt het gebruik van
eHealth en technologie. Er wordt wel hard aan gewerkt door de verschillende werkgroepen. Thijs nodigt alle aanbieders uit die zich nog niet verbonden voelen en graag willen participeren.
Deelnemers uit het actieteam eHealth en Digitalisering geven een korte toelichting op de verschillende
projecten.
Agendapunt 7. Sluiting en rondvraag
Er zijn geen vragen of nabranders. Volgend overslag staat gepland op vrijdag 19 november.
Lenet sluit om 10.30 uur de vergadering
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