
Van: Mat Van Lier [mailto:M.vanLier@debeyart.nl]  

Verzonden: maandag 2 juni 2014 13:28 

Aan: Bakker, Irma; Simons, Marcel 
Onderwerp: RE: Resultaat pre-ontwikkeltafel 

 
Geachte heer Simons,  N.a.v. het verslag d.d. 23 mei, pre ontwikkeltafel, wil ik wil u onderstaande 
graag meegeven: 
1. WZC De Beyart is als onderaannemer opgenomen in het WMO contract Maastricht/Mosae. Dit 
loopt nog t/m 2015. Gezien de enorme hoeveelheid werk wat op ons allen afkomt pleit ik ervoor om 
de contracten die nog t/m 2015 lopen te handhaven.  
2. Ik neem aan dat wij als onderaannemer wel als bestaande aanbieder worden gezien en niet als 
nieuwe aanbieder. 
3. Wij leveren nu begeleiding groep welke dus van de AWBZ naar de WMO gaat. Ziet u die zorg dan 
als geleverd door ons als een nieuwe aanbieder? Wij gaan er vanuit dat dat niet zo is. 
4. Zoals ik ook tijdens de bijeenkomst op 16 mei in Margraten heb kenbaar gemaakt, mis ik een 
overdracht vanuit het Zorgkantoor naar de Gemeentes. Ik weet dat niet iedereen het AZR 
registratiesysteem super acht, echter het is wel een systeem dat loopt en iedereen inmiddels kent. 
Het heeft heel veel geld, tijd en inspanning gekost van alle partijen. Ik pleit ervoor om dingen die 
functioneel in bedrijf zijn over te nemen en  ik vrees dat er anders nieuwe systemen gaan komen met 
alle problemen van dien. Ik constateer dat ook in deze ontwikkeltafel bijeenkomst hier geheel niet 
over gesproken wordt, sterker nog waarom neemt het Zorgkantoor niet deel?, zij hebben toch ook 
een groot belang aan een goede overgang. 
5. Voorts lijkt het mij onmogelijk dat er, ook nog tot in detail, een heldere overeenkomst komt op 
zo’n korte termijn. Ik pleit om in ieder geval de hoofdlijnen in een basisovereenkomst vast te leggen 
en van daaruit per jaar de contracten op te bouwen. In feite is dat met het contract van het 
zorgkantoor ook zo gegroeid. 
6. Ik pleit ik ervoor om per “dienst”  (een overigens goede term) tot een basis tarief of opslag te 
komen voor infrastructuur/gebouwen/adm.  e.d. Nu zit dat voor ons ook in de NHC. Doe je dat niet, 
dan kom je tot een onmogelijke lappendeken waar  waarschijnlijk vrijwel niemand het mee eens zal 
zijn. Differentiëren kun je ook daarna dan altijd nog. 
Tenslotte denk ik dat het niet getuigd van realiteitszin om nog  van innovatie te spreken, de hele 
transitie is een enorme bezuiniging op zichzelf, en naar de cliënten toe werken dergelijke termen 
averechts, immers zij moeten de veranderingen straks nog allemaal gaan ervaren en hun positie en 
inzicht worden tnt nauwelijks gevraagd. 
Ik wens u veel wijsheid toe, een meedenkend bestuurder, 
 
Met vriendelijke groet,  
M.H.M. Van Lier 

Directeur Woonzorgcentrum De Beyart  

   

 
   


