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Verslag EVI-panelbijeenkomst d.d. 26 maart 2015 

 
Locatie: gemeentehuis Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, Margraten 
 
Aanwezig: Ambtelijke vertegenwoordigers: 
 Olga Sollet   Wiep Advies (voorzitter) 
 Myriam Cuypers  gemeente Meerssen (voorzitter) 
 Ruud Beckers  gemeente Gulpen-Wittem 
 Benigna Deiana-Maes gemeente Vaals 
 Ilse Hessels  gemeente Vaals 
 Chantalle Tillemans gemeente Vaals en Gulpen-Wittem 
 Tanja Bytchkova  gemeente Eijsden-Margraten 
 Rachel Quadackers gemeente Eijsden-Margraten 
 Math Boesten  gemeente Eijsden-Margraten 
 Danny Meerten  gemeente Maastricht 
 Herman Reiters  gemeente Maastricht 
 Celine Klemann  gemeente Maastricht 
 Christel Janssen  gemeente Maastricht 
 Carla Saris   gemeente Maastricht 
 Lilian Bruns  gemeente Meerssen 
 Miranda Thijssen  gemeente Meerssen 
 M. Srech   gemeente Valkenburg 
 Yvonne Sinsel  notulist 
  
 Zorgaanbieders: 
 Ronald Smits   Cicero 
 Mascha Matthijsen  Ambulante Thuiszorg 
 Annemiek Tans  Envida (wijkverpleegkundige) 
 Guido Biesmans  Envida 
 Ron Walthouwer   Thuiszorg Groot Limburg 
 Bas Dolmans  Thuiszorg Groot Limburg 
 Annemie Heuvelmans AltraCura 
 Rob Hendriks  Orbis 
 Jeanine Kleijnen  Artidé 
 Jorn Lemmerlijn  Talent 
 Bente Drummen  Talent 
 Carla Mos   Zorg voor Mensen (ZvM) 
 Richard Lustermans Mosae Zorggroep 
   
 Maatschappelijk middenveld: 
 Martine Nauta  MEE 
 Francien Heussen  MEE 
 Yvonne van Rooy  Steunpunt Mantelzorg 
 Inge Elzer   Trajekt 
 Judith Huisman-Lansink Ketenzorg Dementie 
 Ingeborg Wijnands  Zorg in Ontwikkeling (ZIO) 
 
 
4. Samenvatting en vervolg bepalen (19.30-20.00 uur) 
 

De voorzitter (mevrouw Sollet) wil nu afsluiten met een samenvatting. De voorzitter heeft zelf 
twee workshopsessies voorgezeten. Mevrouw Cuypers zal als voorzitter van de andere 
workshopsessies de twee andere sessies samenvatten. 
 
De voorzitter (mevrouw Cuypers) heeft de gespreksleiding verzorgd. De voorzitter stelt vast dat 
iedereen het een heel productieve bijeenkomst vond. De voorzitter vraagt aan mevrouw Deiana 
om de samenvatting die de groep heeft gemaakt te herhalen. 
 
Mevrouw Deiana geeft aan dat er een aantal sleutelwoorden waren: 
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 communicatie, 

 pragmatisch samenwerken, 

 onderling contacten leggen. 
Op een aantal thema's zijn ook echt de fundamenten van de discussie gelegd. 
 
De voorzitter (mevrouw Cuypers) voegt toe dat men niet moet vergeten dat niet iedereen 
vanuit hetzelfde perspectief redeneert en dat men goed in acht moet nemen dat iedereen vanuit 
zijn/haar eigen wereld de zaken verschillend beleeft. 
 
Mevrouw Deiana vervolgt dat met name is gesproken over de cliëntondersteuning en de 
mantelzorg 2016. Dat was een goede discussie waarin ook de (zorg)vrijwilligers aan bod zijn 
gekomen. 
De voorzitter (mevrouw Cuypers) voegt toe dat ook is besproken hoe men mantelzorgers kan 
waarderen. Momenteel wordt soms aan mantelzorgers een financieel mantelzorgcompliment 
gegeven. Vanuit de groep is geopperd om dit bijvoorbeeld te continueren. De heer Beckers gaf 
echter een voorzet om dit anders op te pakken. 
De heer Beckers stelt voor om het geld bij elkaar te leggen om de gemiste, onzichtbare 
mantelzorgers te vinden en te belonen zodat zij toch een positieve insteek eraan overhouden. 
 
De voorzitter (mevrouw Sollet) begrijpt dat er dus ook heel concrete voorstellen zijn 
geformuleerd. Dit komt in het verslag terug. De voorzitter vraagt of nog iets anders aan de orde 
is gekomen. 
Mevrouw Deiana merkt op dat ook is vastgesteld dat sprake is van kinderziektes. 
 
De voorzitter (mevrouw Sollet) geeft vervolgens aan dat in de eerste workshop rondom de Hbh 
sprake was van een gemixte groep. De tweede workshop Hbh was exclusief met de 
aanbieders. De voorzitter deelt mee dat de huidige maatwerkvoorziening en een transformatie 
van de huidige maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening zijn besproken. 
Bij de gemixte groep bestond sterker het idee dat men gezien de bezuinigingen er niet aan 
ontkomt om rigoureus in te grijpen. Dat zou kunnen betekenen dat men het systeem van een 
maatwerkvoorziening verlaat en kiest voor een algemene voorziening. Dit zou echter wel aan 
allerlei criteria moeten voldoen en zal een vangnetconstructie met zich meebrengen. Een 
alternatief zou zijn om binnen het huidige systeem veranderingen aan te brengen. 
In de tweede sessie met de aanbieders werd nadrukkelijk voor de handhaving van het huidige 
maatwerkvoorzieningsysteem met innovatie gekozen, bijvoorbeeld innovatie in de wijze van 
financiering door te kiezen voor een lumpsumfinanciering met criteria (klanttevredenheid, aantal 
uren, doelmatigheid). De keuze hiervoor heeft een inhoudelijke achtergrond. De aanbieders 
zeggen dat minstens 80% van de populatie bij de Hbh een poetshulp-plus nodig heeft. Zodra 
men een algemene voorziening inzet, wordt de doelgroep verbreed, ligt de nadruk op poetsen 
en mist men de plus. Vandaar dus de keuze voor de maatwerkvoorziening. Verder vragen de 
aanbieders ruimte om te innoveren en vertrouwen daarin. Dat betekent bijvoorbeeld ook een 
mogelijke flexibilisering tussen de budgetten. Daarbij zijn de volgende suggesties gedaan:  

 langer durende contracten, 

 houd rekening met de betaalbaarheid van het systeem (eigen bijdrage), 

 houd rekening met de extramuralisering en de afbouw van de ZZP 1 tot en met 4 
(zorgzwaartepakket) dat een sterke druk zet op het systeem, 

 zorg ervoor dat dit niet het exclusieve probleem van de gemeente wordt. 
 
Dit alles is immers alleen op te lossen in gezamenlijkheid. Verder vond men het ook zeer 
teleurstellend dat de zorgverzekeraars ondanks inschrijving vandaag verhinderd waren. 
 
De voorzitter vervolgt met een aantal praktische zaken. Het verslag wordt samen met de 
presentatie, de deelnemerslijst en het inventarisatieformulier per e-mail aan iedereen gestuurd. 
De voorzitter vraagt verder of men nog behoefte heeft aan een vervolg hierop. De voorzitter 
stelt vast dat iedereen hieraan behoefte heeft. Er zal dus een vervolg worden georganiseerd. 
 
De heer Biesmans heeft behoefte aan structuur. Hoe past het een in het ander (EVI en 
ontwikkeltafels), zodat men niet zaken dubbelop doet. 
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De voorzitter (mevrouw Sollet) vindt dit een terechte opmerking. De ontwikkeltafels en de EVI-
panels hebben echter verschillende doelstellingen. De ontwikkeltafels die starten, gaan 
nadrukkelijk over een aantal andere thema's dan de vervolgbijeenkomst van het EVI-panel. 
Daarom wil de voorzitter graag even de thema's nalopen om te bezien waarvoor de meeste 
belangstelling bestaat. De ontwikkeltafel inkoop start binnenkort. Dit zal dan ook niet in een EVI-
panel worden overgedaan. 
 
De voorzitter zal nu de vijf thema's per handopsteken doorlopen zodat de beleidsmedewerkers 
zich een beeld van de interesse hiervoor kunnen vormen: 
1. hulp bij het huishouden (Hbh), 
2. mantelzorgondersteuning en informele zorg, 
3. samenwerken zorgverzekeraars, eerste lijn, 
4. cliëntondersteuning, 
5. doorontwikkeling kanteling en nieuwe taken. 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn bijdrage en inzet. De voorzitter stelt vast dat de meeste 
aanwezigen de donderdagavond ook een geschikte avond voor een bijeenkomst vinden. 
 
 
Margraten, 26 maart 2014 


