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Geachte leden van de Provinciale Staten van Zeeland,  

 

Een provincie waarin iedere Zeeuw kan en mag meedoen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of 

minder zelfredzaamheid. Een provincie waarin de potentie van alle Zeeuwse burgers zo goed mogelijk 

wordt benut, zodat de gezondheid en veerkracht van iedere Zeeuw worden versterkt. En wanneer 

professionele zorg benodigd is, is deze beschikbaar! 

 

Een mooie ambitie die wij graag in Zeeland willen verwezenlijken. Immers, met gezonde en 

veerkrachtige burgers leg je een stevige basis voor een provincie die zich verder kan ontwikkelen. 

Passend bij de Toekomstvisie Zeeland 2040. Aan u de taak om de komende periode bouwstenen uit te 

werken die voor het provinciaal bestuur de komende vier jaar invulling geven aan die toekomstvisie. Wij 

brengen daarvoor graag enkele urgente thema’s onder uw aandacht.  

 

1. Het dubbele effect van de vergrijzing 

De Zeeuwse samenleving vergrijst snel, waardoor er een krapte ontstaat binnen de 

beroepsbevolking en de beschikbaarheid van de voorzieningen onder druk komt. Tegelijkertijd 

stijgt de ondersteuningsbehoefte van de thuiswonenden evenredig. De aard van de provincie 

(eilandenstructuur, dunbevolktheid) versterkt het effect van deze bewegingen. Het is een 

gemeentelijk overstijgend probleem wat alleen in goede onderlinge samenwerking (tussen 

gemeenten, tussen organisaties en zorgfinanciers) kan worden opgelost. De provincie heeft 

hierin volgens ons een taak. 

 

2. Noodzakelijke verschuiving van professioneel aanbod naar burgerinitiatieven 

Mensen raken meer op zichzelf aangewezen. Elders in het land ontstaan hierdoor al veel 

burgerinitiatieven en lokale coöperaties. In Zeeland gebeurt dit nog weinig. Gemeenten zoeken 

hier nog naar hun rol, de aanjaagfunctie ontbreekt. Met alleen burgerinitiatieven komen we er 

niet zolang hiervoor samenhangend beleid en ondersteuning ontbreekt. Het CZW bureau is het 

enige orgaan in Zeeland dat thema’s gemeente-overstijgend aanpakt. Er is voor 

maatschappelijke organisaties of kleinschalige initiatieven geen gemeente-overstijgende 

mogelijkheid om nieuwe thema’s in te brengen, te toetsen of initiatieven op te pakken. Voor een 

bijdrage aan de toekomstige leefbaarheid van Zeeland zien wij een belangrijke rol voor de 

provincie. Juist in Zeeland is het twee voor twaalf!  



 

 

3. Innovatie 

Preventieve aanpak binnen de zorg op het gebied van lifestyle, slimme samenwerking tussen 

zorgaanbieders, ICT oplossingen en eHealth kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van 

de tekorten binnen de zorgsector die steeds voelbaarder zullen worden. Een regionaal netwerk 

waarin goede voorbeelden worden uitgewisseld en samenwerking wordt gevonden draagt bij 

aan zowel tempo als innovatief vermogen. MAEX Zeeland is bijvoorbeeld een platform dat op 

projectniveau intern de verbinding legt. Dit gebeurt echter niet tussen de partijen en projecten 

onderling. Juist het samenwerken binnen innovatieve projecten levert winst op. Er is een 

kennisnetwerk eHealth voor zorgaanbieders opgestart; financiering van goede betrokkenheid 

van inwoners in dat netwerk is nog niet geborgd. De provincie zou hierin faciliterend kunnen 

optreden.  

 

4. Wachtlijsten in Zorg en Jeugdzorg 

Er zijn wachtlijsten binnen de Jeugdzorg, ziekenhuizen, revalidatie, GGZ en VVT-sector; de 

klinische opname van mensen met dementie wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Dit resulteert 

steeds vaker in crisisopnames. Door het tekort aan bedden in de reguliere zorg kunnen mensen 

met dementie die opgenomen moeten worden nauwelijks nog terecht. Ook binnen de andere 

sectoren spelen soortgelijke problemen. Dit proces vraagt regie op Zeeuws niveau. 

 

5. Onafhankelijke cliëntondersteuning is niet bekend en niet vindbaar 

Vanaf 2013 heeft de provincie besloten Zorg en Welzijn over te laten aan de gemeenten, zoals 

voorgesteld in de landelijke beleidsontwikkelingen. Als gevolg daarvan zijn organisaties als 

MEE Zeeland en Klaverblad in Zeeland verdwenen. Hierdoor missen Zeeuwse burgers een 

‘stevige stem’ en zijn er een aantal negatieve gevolgen. 

De onafhankelijke cliëntondersteuning WMO (gemeenten) en WLZ (landelijke overheid) zijn 

onvoldoende bekend bij de Zeeuwse burger. Bij iedere gemeente in Zeeland heeft de toegang 

tot onafhankelijke cliëntondersteuning een andere naam en is dit anders georganiseerd. De 

spelregels die opgesteld zijn door de overheid worden daarbij verschillend geïnterpreteerd. Voor 

de burger is het één groot doolhof geworden om hulp te krijgen bij de problemen die hij of zij 

heeft. Waar moet je met welke vraag heen? Wie kan je daarbij helpen? Om over de 

opstapelende eigen bijdrages maar niet te spreken. Onafhankelijke hulp bij dit proces is met 

moeite te vinden, er ontbreekt structuur en onderlinge samenwerking. Ondersteuning en 

facilitering door de provincie, door bijvoorbeeld het ‘Koplopertraject onafhankelijke 

cliëntondersteuning Oosterschelderegio’ in heel Zeeland te kunnen implementeren, zou winst 

voor de vindbaarheid van deze ondersteuning voor de Zeeuwse burger betekenen. 

 

6. Burgerplatform “Zeeuwen in Beweging” (ZiB) is opgeheven 

Het Burgerplatform ZiB heeft succesvol bijgedragen aan de Commissie Toekomstige Zorg 

Zeeland, maar is helaas opgeheven. Dit, omdat de meerwaarde daarvan door de gemeenten 

ten opzichte van lokale adviesraden niet of onvoldoende werd gezien. Dat is een gemiste kans 

om Zeeuws brede burgerparticipatie georganiseerd te krijgen.  

 

In onze optiek vraagt bovenstaande problematiek een provincie brede en integrale aanpak. De basis 

voor oplossingen ligt juist in de verbinding tussen domeinen, verbinding tussen overheden en verbinding 

met burgers, om de “kwaliteit van leven” te bereiken zoals die omschreven staat in de Toekomstvisie 

van Zeeland, c.q. de visie van de Commissie Slenter. Wij denken dat de provincie Zeeland dit zou 

kunnen vormgeven vergelijkbaar als in Limburg Positief gezond waarbij de inbreng van de burger en de 

verbinding met zorg, welzijn, gemeente, onderwijs, wonen bedrijven structureel wordt georganiseerd en 

uitgewerkt.   

https://www.movisie.nl/artikel/veertien-nieuwe-koplopers-clientenondersteuning-aan-slag
https://www.movisie.nl/artikel/veertien-nieuwe-koplopers-clientenondersteuning-aan-slag
https://limburgpositiefgezond.nl/


 

 

Het MAEX platform uitwerken conform de werkwijze van Stérk.Brabant zou een katalysator kunnen zijn 

voor burgerinitiatieven en -participatie, sociale innovatie en versterking van de economie in Zeeland. 

 

Graag willen we als Zorgbelang vanuit onafhankelijk burgerperspectief samenwerken met de provincie 

en de Zeeuwen aan oplossingen voor de bovenstaande maatschappelijke vraagstukken, zodat Zeeland 

inderdaad die mooie, leefbare, actieve en gezonde provincie kan zijn. Zorgen dat burgers gehoord 

worden en hun ideeën en inbreng voor verbetering echt een kans maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Directeur-bestuurder 

https://sterkbrabant.nl/



