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In 2016 organiseerde Zorgbelang Overijssel 

68 bijeenkomsten voor 2630 bezoekers in 32 verschillende 

woonplaatsen.

AANTAL VRIJWILLIGERS
111 vrijwilligers

ActiviteitenOrganisatie

HuisvestingPersoneel

Zorginstelling

Zorgverzekeraars

Provincie Overijssel

Landelijke programma ’s

Zorgkantoren

Gemeenten

€

Kwaliteit van leven

Versterking achterban

Woonadviseurs

Cliëntondersteuners

Kwaliteittoetsers

Onafhankelijke cliëntondersteuning, ondersteuning 

van Advies- en Participatieraden, de ombudsfunctie 

en andere activiteiten zijn uitgevoerd voor 

gemeenten zoals Almelo, Dalfsen, Enschede, 

Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Staphorst, Rijssen-

Holten, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

TOP 10 VAN BELANGRIJKE THEMA’S IN 2016 
• Onafhankelijke cliëntondersteuning 

• Transities en transformatie bij de gemeenten

• Zelfstandig wonen en kwetsbare burgers

• Ondersteuning van adviesraden en cliëntenraden

• Klachten in de zorg

• Ombudsfunctie bij gemeenten

• Positieve gezondheid en kwaliteit van leven

• Kwaliteitsonderzoek bij zorginstellingen

• De inzet van ervaringsdeskundigen

• Inspraak in de jeugdhulp

ZORGBELANG STAAT VOOR…  
• duidelijke keuze-informatie

• onafhankelijke cliëntondersteuning in de zorg en  

 het sociale domein

• burgerraadpleging en kwaliteitstoetsing vanuit  

 het cliëntenperspectief

• sterke medezeggenschap voor adviesraden  

 en cliëntenraden

• onafhankelijke klachtenopvang

CLIËNTONDERSTEUNING
1391 hulpvragen

Sociaal Domein

WlZ

Klachten

Zorg

Mobiliteit

Wonen



Voor wie en met wie? 
Zorgbelang Overijssel werkt samen met meer 

dan 150 patiëntenorganisaties, ouderenbonden, 

mantelzorg werkgroepen, cliëntenraden, 

adviesraden en andere belangengroeperingen. 

2016 IN HET KORT

Adviespunt Zorgbelang Overijssel 
In 2016 behandelde het Adviespunt Zorgbelang 

ongeveer 1400 kwesties van inwoners uit Overijssel. 

Zij konden met hun vragen en problemen terecht 

bij het Adviespunt Zorgbelang en kregen informatie, 

advies en ondersteuning rondom onder andere 

langdurige zorg, mobiliteit, wonen, jeugdzorg.

Gratis en onafhankelijk
Adviespunt Zorgbelang is gratis en 

onafhankelijk van zorginstellingen, gemeenten, 

Jeugdzorg en indicatiestellers.

Wij helpen u verder.

Lichaamsfuncties

Metaal
welbevinden

Zingeving

Kwaliteit van leven

Sociaal maatsch.
participeren

Dagelijks
functioneren

Positieve gezondheid 
Positieve gezondheid is al enkele jaren het 

uitgangspunt van waaruit Zorgbelang Overijssel 

handelt. Positieve gezondheid is uitgewerkt in het 

‘Spinnenweb Positieve gezondheid’ met 6 assen 

en bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, 

mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële 

dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk 

participeren en dagelijks functioneren. Deze zes 

hoofddimensies hebben een onderverdeling in 

‘aspecten’. De vijf kerntaken van Zorgbelang Overijssel 

sluiten goed aan op ‘positieve gezondheid’. Deze taken 

richten zich op het versterken van de eigen kracht en 

de zelfstandigheid van kwetsbare burgers. Belangrijk 

voor burgers is dat zij op alle levensterreinen serieus 

worden genomen. Heldere informatie, onafhankelijke 

cliëntondersteuning, daadwerkelijk luisteren naar 

burgers, (mede)zeggenschap en onafhankelijke 

klachtenopvang zijn dan noodzakelijke voorwaarden. 

Bij de invulling van deze voorwaarden door 

zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten heeft 

Zorgbelang Overijssel, als regionaal schakelpunt, in 

2016 een actieve rol gespeeld. 

Gezondheidszorg
Bij vragen en klachten over uw huisarts, 
tandarts, apotheker of andere zorgverlener
Bel 0900 243 70 70
ma t/m vr van 09:00 - 16:30, 10 cent per minuut 

Langdurige zorg
Indien u 24 uur per dag zorg nodig heeft. 
Voor het regelen en uitvoeren van uw zorg in 
een instelling of thuis
Bel 0900 243 81 81
ma t/m vr van 09:00 - 17:00, normaal gesprekstarief

Jeugdhulp
Voor kind én ouders die te maken hebben met zorg 
voor de jeugd
Bel 088 555 10 00
ma t/m vr van 09:00 - 16:30, normaal gesprekstarief 

Sociaal domein
Gratis cliëntondersteuning binnen uw gemeente of 
over uw hulpverlener of instelling
Bel 074 291 35 97
Ma t/m vr van 09:00 - 15:00, normaal gesprekstarief
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