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1 Inleiding door wethouder Bisscheroux 

2 Wanneer ben je aan het eind van de avond tevreden? 

 Het abstracte moet meer concreet worden. Het geraamte moet wat meer vlees op de 
botten krijgen. Vanuit een gezamenlijke gedragen visie en een gezamenlijk perspectief 
hoewel de visie van Maastricht een andere kan zijn dan die van een plattelands 
gemeente.  Als we vanavond een 1e aanzet hiertoe den ben ik tevreden.  

Wat is transformatie? 

 Een spook dat ons bedreigt. T.a.v. de transitie was de verwachting dat het één grote 
ramp zou worden. Deze verwachting is niet uitgekomen. Er zijn wel problemen geweest 
maar het viel mee. Met het “spook”wordt bedoeld het beeld dat de burger heeft dat we 
het van vandaag op morgen allemaal anders gaan doen. We zijn al bezig met 
transformatie: voorbeeld: de vrijwilligerssubsidie is een lijn waarlangs de transformatie 
plaatsvindt. 

 Transformatie is kansen en mogelijkheden. Ik geloof er niet in dat alles in één keer 
veranderd maar mensen moeten nadenken over de zorg die ze nu krijgen, wat ze zelf 
kunnen en wat hun omgeving kan. Bewustzijn moet geactiveerd worden. Het is een 
langer traject om de transformatie door te voeren. In Meerssen borrelt het. Er komen al 
veel burgerinitiatieven van onderop.  

 Gemengde gevoelens. We kunnen in onze maatschappij zeker terugvallen op wat 
mensen wat mensen zelf kunnen. Dit zal de sociale cohesie bevorderen. 

 De invoering is wel erg snel gegaan. Ik heb al wat decentralisaties meegemaakt maar nog 
nooit een zoals nu. Belangrijk dat we ervoor waken dat er geen mensen buiten de boot 
vallen.  

 Geen spook maar net als bij de millennium bug zijn er vooraf veel zorgen geweest. We 
moeten wel alert blijven en de kussens in het sociale domein flink opschudden. Er moet 
niemand door het ijs zakken maar er zit nog veel lucht tussen de kussens, zowel in 
organisaties als in burgers. Burgers pakken het goed op maar kunnen het niet allemaal. 
Visioen van A. Willems is dat 80% van de burgers met andere zorg toe zal kunnen en 
minder op de budgetten drukt. Van het geld dat dit “oplevert” kunnen we de overige 
burgers financieren die meer of andere zorg nodig hebben. Per 2016 is er een korting op 
het budget van 30%. Als we de slag niet maken zullen we in 2016 moeten gaan snijden in 
de budgetten en dit wil niemand. We moeten het slimmer anders doen met minder 
middelen.  

 Ik hoop dat mijn dochter een zelfstandige burger is die weet waar ze staat en waar ze 
voor eventuele hulp terecht kan. Zelfbewust. Iemand die eigen verantwoordelijkheid 
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neemt en niet voor alles met het handje klaar staat. 

 Ik sta in grote lijnen achter wat de wethouder zegt. Maar niet iedereen kan dit dus 
mensen die dit niet kunnen moeten we als samenleving daarin wel ondersteunen. 

Na de verkiezingen in 2014 waren er ook nieuwe wethouders in de colleges. Heeft dit 
invloed gehad? 

 Ja, we moesten elkaar wel weer vinden. Dit heeft in het begin wel wat gestagneerd. 
Iedereen was er echter van overtuigd dat we samen een belangrijke opdracht moesten 
uitvoeren dus we hebben elkaar snel weer gevonden.   
Hoe gemakkelijk is het om ook zorgaanbieders mee te laten bewegen? 
Het gevoel van urgentie is er voor 1 januari jl wel bij iedereen geweest maar dit is weer 
een beetje verslapt, het is weer business as usual. 
We moeten gemeenteraden en de overige collegeleden wel scherp houden dat de 
urgentie nog steeds speelt en minstens zo belangrijk is als in 2014. 
We moeten hard gaan werken aan het vastgeroeste denken van zorgaanbieders. 

 In alles wat gezegd is zit een kern van waarheid. In de decentralisatie zit wel een zekere 
paradox. Het moet allemaal korter bij de burger maar ik merk dat de bureaucratie zeker 
niet is afgenomen, misschien soms nog wel erger is geworden. Niet alleen voor de 
burger maar ook voor ons zelf. Als ik zie wat we allemaal willen monitoren en weten. Er 
is geen vrijheid. Alles wordt strikt vastgelegd. Als ik zie dat bij jeugd, bijvoorbeeld de 
William Schrikkergroep, van 1 naar 124 loketten gaat dan kun je je afvragen of  dit nu 
wel zo’n bezuiniging is. Ik ben het eens met de decentralisatie maar we moeten alert 
blijven dat we niet vervallen in business as usual. Zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. 
We doen een paar uurtjes eraf en dat is het dan. 

3 6. thema’s die tijdens de bijeenkomst in november 2014 door de portefeuillehouders 
benoemd zijn en die komende jaren prioriteit moeten hebben. 
1. Informele zorg 
2. Hulp bij het huishouden 
3. Cliëntondersteuning 
4. Samenwer4king 1e lijn en zorgverzekeraars 
5. Armoedebeleid 
6. Vroegsignalering en preventie 

 
Waarom zijn deze thema’s door de portefeuillehouders uitgezocht? 

 Deze thema’s hebben de volle aandacht. 

 Op deze thema’s kunnen grote slagen gemaakt worden. 

 Deze thema’s zijn leidend in de discussie de komende tijd. 

 De thema’s komen terug in de beleidsplannen. 

 Er is een verschil in abstractieniveau. 
 
Proces:  
Half mei gaan we aan de slag met alle informatie die uit de EVI panels komt. Vóór de zomer 
worden de beleidsplannen gemaakt. De uitkomsten hiervan worden met de deelnemers 
besproken. Na de zomer komt e.e.a. in het reguliere besluitvormingstraject.  
De 4 EVI Panels hebben hetzelfde tempo. Deelnemers bepalen zelf hoe vaak ze bij elkaar 
komen. Eventueel kunnen er ook nieuwe thema’s worden toegevoegd. 
Naarmate we korter bij de uitvoering komen komt er meer lokaal beleid naar voren. Op 
hoofdlijnen zijn gemeenten het wel eens. 

 De samenwerking van Maastricht-Heuvelland gemeenten is interessant. Het is wel de 
vraag of we de samenwerking op deze manier moeten voortzetten. Er is nu teveel een 
knip gemaakt tussen Zorg en Participatie. Dit moet efficiënter. We gaan nu niet genoeg 
de diepte in.  
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 We willen ook van gedachten wisselen over een aantal ander thema’s:  
WMO begeleiding en beschermd wonen. 
Participatie/dagbesteding 
Jeugdzorg 
Hoe geven we de transformatie vorm? 
Regievoering 

 Het is de vraag of de eerder genoemde 6 thema’s wel de juiste zijn. 

 De uitgangspunten zijn wel goed maar wat hangen we hier aan op? 

 De 6 thema’s zijn wel goed maar we moeten er nog een aantal aan toevoegen. 

 Vroegsignalering en preventie heeft prioriteit. Hiermee zou ik willen starten. 

 Bij vroegsignalering en preventie komen we ook al gauw bij Jeugdzorg uit. 
De voorzitter geeft aan dat we de thema’s bespreken en daarna kijken of we ook voldoende 
zijn uitgekomen bij de thema’s die het PHO toegevoegd wil zien. 

4 Informele zorg 

 De keuze voor informele zorg is de achtergrondgedachte voor de transformatie. 
Ambtelijk hebben we hiervoor al voldoende materiaal verzameld. 
Het interview van Movisie tijdens het PHO van 25 maart j.l. heeft ook input opgeleverd. 
De verbinding tussen formele en informele zorg. Als we informele zorg sterker maken wil 
dit niet zeggen dat we op formele zorg ook bezuinigen. Kunnen we als PHO hier 
voldoende regie op houden (middelen en invloed)?  Bijvoorbeeld de bereidheid om 
mensen voor buren te laten zorgen. Hoe kun je hier op sturen? 
Informele zorg is van veel factoren afhankelijk maar er zijn maar weinig mogelijkheden 
om te sturen. 
Er is al veel informele zorg maar we vallen telkens weer op dezelfde groep terug. We 
benaderen geen andere personen omdat we die niet kennen. Er is genoeg aanbod maar 
we hebben te weinig kennis hiervan. Het is uiteindelijk vaak niet de buurman, zoon of 
dochter maar de zorgvrijwilliger die het doet. 
Jeugdzorg – informele zorg:  
- Jonge mantelzorgers die bijvoorbeeld voor hun ouders zorgen.  
- Als er bij een jongere iets speelt kan er ook een netwerk omheen gevormd worden. 

Ook hier zijn mogelijkheden. 

 Door ervaring realistisch plaatsen. Wat kan wel/niet? Waar is draagvlak voor? Waar ligt 
de grens? 
Informele mantelzorg leidt tot een hoger ziekteverzuim! Voorbeeld: iemand krijgt een 
nieuwe baan bij Vodafoon en is mantelzorger. Je wilt gaan werken maar wil ook 
mantelzorg verlenen. Hoe los je dit op? 

 Het PHO heeft input geleverd aan Movisie. Nu moeten we stappen zetten/resultaat zien. 
Het rapport van Movisie komt in april op de agenda van het PHO. 

 Informele zorg is een toevoeging, een meerwaarde die niet komt in plaats van formele 
zorg. Formele en informele zorg zijn geen communicerende vaten. Als we dit in onze 
communicatie niet weten te keren creëren we ons eigen spookbeeld. We moeten de 
boodschap goed overbrengen en uit het klassieke beeld zien te komen. 
Formele zorg moet op een goed niveau plaatsvinden. 

5 Huishoudelijke hulp – zorgen voor een gestructureerd huishouden. 
Dit is de lichtste vorm van ondersteuning maar met de grootste bezuiniging.  

 Het doel is zo lang mogelijk thuis wonen. Huishoudelijk Hulp is daarom basaal. 
We zoeken naar vormen die het financieel plaatje gunstiger maken. 
Transformatieopgave:  
1. Maatwerkvoorziening 
2. Algemene voorziening. 
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We moeten onderzoeken of de 2e optie mogelijk is. 

 Hoe krijgen we de prikkel bij de burger tussen de oren? Hoe krijgt de burger het besef 
dat het anders moet? Wat is nodig: een schoon huis of aandacht? 

 Activeren of ondersteunen? Het besef van “ik heb recht op”en “ik verwacht te 
krijgen”moet veranderen naar “dit kan eventueel ook anders geregeld worden”. 
De vraag kan het zelfde zijn maar de oplossing is anders. 

 Ik heb een voorkeur voor maatwerk voorziening. We moeten niet automatisch iedereen 
pamperen. 

 In de oude situatie was de indicatie veel te ruim. Valkenburg heeft niet gekozen voor 
compensatie Wtcg en SER. Het gevolg was dat degene met hoge inkomens het zelf 
gingen regelen en Huishoudelijke Hulp opzegden. 

 Gaan we voor maatwerk of voor een algemene voorziening? Voorstel: experimenteren 
met Algemene voorziening. Dit graag verder uitwerken. 

 Ik neig naar maatwerk maar voel ook voor het experimenteren met een algemene 
voorziening. Meestal is het een combinatie van beiden.  
Zowel maatwerk als algemene voorziening zijn budget neutraal te maken en kunnen 
zonder moeite uitgewerkt worden. 

 De rechter eist geen algemene voorziening maar uitzoeken wat voor elke klant nodig is. 
Deze problematiek moet serieus worden aangegaan. Als gemeente moeten we 
maatwerk leveren maar dit kan eventueel ook via een algemene voorziening. 
Zorgvuldigheid staat voorop. 
Een algemene voorziening met een clausule dat, waar dit nodig is, iets extra kan. 

Proces: 
Vóór de zomer richting deelnemers. Na de zomer beleidsplan. 
Het dossier huishoudelijke hulp heeft een belangrijke werkgelegenheidsfactor. 
Formele werkgelegenheid verdwijnt. 

 Werkgelegenheid is belangrijk maar kwaliteit van de zorg staat voorop. We zullen geen 
voorzieningen in stand houden alleen om de werkgelegenheid in stand te houden. Hier 
moeten we slim mee om gaan. 

 Voorwaarden voor toeslag bij Hulp bij het huishouden. Gaan we dit halen of 
terugbetalen? We liggen achter met het benutten van dit geld. Mensen maken geen 
gebruik van de aangeboden service. 
Toelagen voor 2015 en 2016. 

6 Cliëntondersteuning 

 Mensen zoveel mogelijk de regie laten voeren over hun eigen leven. Als ze dit niet 
kunnen moeten we hen hierin ondersteunen. 

 Mensen moeten weten waar ze het over hebben en wat de consequenties zijn. Mensen 
moeten hierin eventueel ondersteund worden door familie, MEE e.d. 

 Hoe overbruggen we de afstand tussen de systeemwereld en de leefwereld van de 
cliënt? Goede cliëntondersteuning overbrugt het verschil. 

 Mensen die de taken uit moeten voeren moeten ook transformeren.  Mensgericht 
denken en begrip hebben. De consulent moet leren de leefwereld te begrijpen en de 
problemen te tackelen. De consulent moet zich ervan bewust worden dat een 
voorziening niet geven soms beter voor de klant is. 

Moet cliëntondersteuning gebeuren door een onafhankelijke organisatie? 

 Ja, de klant moet zoveel mogelijk optimaal bediend worden. De overheid gaat over de 
onafhankelijke ondersteuner. 

 De cliëntondersteuner staat naast de klant die het niet kan en moet net zo lang uitleggen 
totdat de klant het snapt. 

 De cliëntondersteuner hoeft geen professional te zijn maar dit kan ook een vrijwilliger 
zijn. Een indicatie is niet altijd nodig. Iemand op weg helpen kan ook al voldoende zijn. 
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 Het verschil tussen systeem en leefwereld is voor de consulent erg moeilijk. We zitten 
met zijn allen al zo lang in hetzelfde patroon. Sommige zaken moeten echt heel anders. 
Zaken doorbreken en loslaten. Niet alles dicht regelen. 
Voorbeeld: de groeibanen houden op. Sommige mensen zijn echter nog niet klaar voor 
een reguliere baan en zijn daardoor genoodzaakt op te houden met werken. Kunnen we 
ervoor zorgen dat zo iemand een gelimiteerde tijd door kan gaan? Hiervoor geld opzij 
leggen, een startkapitaal. Dit moet goed vastgelegd en bewaakt worden. Hierdoor 
worden burgers zelfstandiger. We kunnen door alle regels echter geen kant op. 

 Experimentenwet: experimenteren met regels (ook met regels van rijksoverheid). Via de 
juiste kanalen moeten we hier naar vragen.Eventueel kunnen we volgend jaar hier iets 
mee doen. 

 Maximale experimenteerruimte, het laten gebeuren. Niet alles kaderen. Als het niet 
goed gaat: bijsturen! 

Hebben de portefeuillehouders een beeld van partijen die cliëntondersteuning bieden. Zo 
ja,  ook wat ze doen? Wie zouden dit moeten zijn?  

 Familie. Kijk naar wat moet gebeuren niet naar wat mag. 

 MEE Zuid-Limburg. Maar dan moeten ze zich wel beter bezinnen op hun taken. Ze 
moeten meer onafhankelijk zijn. 

 Hulp bieden bij wat de vraag is. Richting bieden. Veel vrijwilligersorganisaties stimuleren 
deze taak op zich te nemen. 

 Onafhankelijkheid werkt 2 richtingen uit. De hulpverlener moet de klant ook duidelijk 
maken dat de gemeente het wel goed voor heeft met de klant. 
Vraag verhelderen, helpen, eventueel lichte interventie. Niet te breed kijken. 

Kan lichte interventie een vorm van cliëntondersteuning zijn? 

 Ja, dit hoort er wel bij. De consulent moet dit in kunnen schatten. 
Hoe breed/smal wil je het hebben v.w.b. cliëntondersteuning? 

 Cliëntondersteuning is: vraag verhelderen, richting wijzen en kort durend. Eventueel een 
lichte interventie in dit kader om indicatie te voorkomen (niet in grote opdrachten naar 
MEE bijvoorbeeld). Geen heel brede opzet. 

Stopt cliëntenondersteuning na het keukentafelgesprek? 

 Nee, er moet ook een stukje nazorg zijn. Uitleg van wat de gemeente besloten heeft. 

7 Samenwerking 1e lijn en zorgverzekeraars 

 Ik ben er niet van overtuigd dat samenwerking tussen huisarts en gemeente goed loopt. 
De huisarts voelt zich onafhankelijk m.b.t. het doorverwijzen. De samenwerking verloopt 
moeizaam. 

 Ik ben hierover niet zo negatief. De relatie tussen gemeente en huisartsen loopt goed in 
Vaals. 

 Er zijn wel info avonden geweest maar huisartsen hebben hier nog niet zoveel kaas van 
gegeten. Fysiotherapeuten zien voornamelijk geld. 

 Huisartsen zijn wel betrokken. Wat moet de frequentie van overleg zijn? 

 Er is al een regionale huisartsenvereniging. Deze heeft zeggenschap.  

 De burger moet 1 keer zijn verhaal doen. Dit kan ook in de spreekkamer van de huisarts. 

 Het signaal vanuit de sociale teams t.a.v. zorgverzekeraars is dat zorgverzekeraars snel 
aangeven dat e.e.a. niet bij hen thuis hoort. Ze adviseren dan om naar de gemeente te 
stappen. Dit kan ook omgekeerd gebeuren; gemeenten verwijzen naar zorgverzekeraars. 
Twee verschillende wetten maken het lastig ze te verbinden. Het vertrouwen moet 
groeien. We zijn net begonnen. 
Zorgverzekeraars geven aan dat het met de sociale teams nog niet goed geregeld is.  
We moeten zelf meer deskundigheid opbouwen op dit gebied (zorgwet). Zaken op orde 
hebben en in gesprek gaan met zorgverzekeraars. 
Nadenken in het collectief hoe we kennis kunnen opbouwen over de zorgwet. 
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 Kunnen we de kennis in onze omgeving ook benutten? Wij weten zelf vaak niet onder 
welke wet iets valt. 

8 Armoedebeleid 

 Als mensen in armoede zitten moeten we goed nadenken over wat we aan het doen zijn. 
We bieden veel hulp maar het fundament deugd vaak niet. Met alleen harmonisatie van 
het schuldenbeleid zijn we er niet. 

 Waar leggen we al gemeente het accent voor de burger? Als je geen zekerheid kunt 
verschaffen m.b.t. inkomen wordt het lastig. 

 Armoede heeft ook effect op andere leefgebieden. Er is samenhang tussen verschillende 
leefgebieden (oorzaak en gevolg). 

 Armoede moet een onderwerp zijn in de transformatie. Hierin meer preventief werken. 
Waarom komt de een wel en de ander niet in armoede terecht en waarom komt de een 
wel en de ander niet met het geld uit? 

 Mensen wachten gemiddeld 5 jaar voordat ze zich melden met (gemiddeld 14) schulden.  
Er bestaat juist veel armoede bij mensen die werken. Als je in de bijstand zit kun je vaak 
gebruik maken van allerlei regelingen. Mensen krijgen dan zoveel toeslagen dat ze dit 
nooit kunnen verdienen met een baan. Armoede zit ook vaak in het gedrag.  Het gedrag 
moet transformeren. We moeten nagaan wat er aan de hand is en wat als eerste 
aangepakt moet worden. 

 Moeten we alles oplossen voor iedereen? Niet iedereen loopt te koop met armoede. 

 De keten van armoede moet doorgelicht worden. Nu wordt bewindvoering toegekend 
voor onbepaalde tijd. De bewindvoerder verdiend en er wordt verder niet meer naar 
gekeken. De bewindvoerder zal dus niet meewerken aan de zelfredzaamheid van de 
klant. Dit moet anders.  
Echte werkgelegenheid groeit niet. Kenniswerkers komen van buiten en niet uit de 
bakken van de sociale dienst. Mensen uit de bakken van de sociale dienst komen voor 
een deel ook niet meer in het arbeidsproces. 

 Er is inzicht nodig in de armoede van de eigen gemeenten t.a.v.: hypotheken (huis onder 
water), inkomsten die wegvallen, gezondheid e.d.  

 Woningcorporatie problematiek: hoge huren, energie uitgaven, 
ziektekostenverzekeringen e.d. Hoe gaan we om met echtscheidingen. Goedkope 
woningen om in echtscheidingsproblemen m.b.t. hoge kosten tegemoet te komen. 
Bij schuldhulpmaatjes zijn 40% gescheiden vrouwen. 
Het patroon van armoede herhaalt zich van vader op zoon. 
Er is ook veel armoede onder jongeren. 

9 Vroegsignalering en preventie 

 Het draait allemaal om preventie. Als je het aan de voorkant niet goed regelt kom je aan 
de achterkant niet uit waar je uit wil komen. 
Vraag je altijd af: wat kunnen we doen om het te voorkomen? 

Wat verstaan we onder preventie? Voorkomen dat het erger wordt? 

 Bij de GGD ligt heel veel informatie over kinderen die niet gebruikt wordt. Zo zijn er 
allerlei partijen die data bezitten. Hoe kunnen we deze data nader ontwikkelen? 
Neem een referentiekader als uitgangspunt en ga aan de slag! 
Het signaleren van de trends is belangrijker dan dat elk getal klopt. 

 Dit is een breed thema. Hoe kun je zorgen dat mensen participeren op de toekomstige 
situatie? 

 Preventie is belangrijk. Bij de eerste signalering komt er een overzicht en gaat het “er op 
af team”er op af. Bekeken wordt dan hoe we e.e.a. kunnen voorkomen. In een aantal 
gevallen kan dit succesvol zijn. 

 Zodra de rekeningen voor energie, huur e.d. niet betaald worden moet er een signaal 
gegeven worden zodat we e.e.a. snel kunnen oppakken, actie ondernemen. 
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 Voorlichting door gemeente bijvoorbeeld t.a.v. gezonde voeding. 

 Vroegsignaleren kan ook doorschieten en ervoor zorgen dat je gaat problematiseren. 

 Niet meteen aan de ritalin maar gedrag veranderen. 

 Scholen hebben hier ook een rol in. Durf eens iets uit handen te geven. 

 Het is een belangrijk onderwerp. Er mag ook geïnvesteerd worden om mensen te leren 
zichzelf te hanteren. “experts van het gewone leven”. 

 Preventie belonen. Prikkels zoeken om dit te stimuleren. 

 De vraag is welke rol kan de zorgverzekering hierin spelen en wat kan de Provincie doen? 

 Gericht werken en niet ad hoc op basis van een of ander nieuw rapport. 

 We moeten aan de slag met de 6 thema’s van het begin en de thema’s die we 
toegevoegd hebben plus het proves van de transformatie. 

Hebben we de thema’s genoeg geraakt of bestaat er nog steeds een hoog abstractieniveau? 

 Mensen nemen zelf initiatief; er komt al burgerinitiatief op gang.  

 Zorgaanbieders innoveren.  

 Goede voorzieningen. 

 Investeringsfonds en Provincie. 

 We zijn al op weg. 

 Niet te bureaucratisch zijn, ruimte geven. 

10 Samenvatting: 
De voorzitter vat een aantal thema’s kort samen: 
Cliëntondersteuning 

 Complex, vraagverhelderen, richting wijzen 
Samenwerking 1e lijn en zorgverzekeraars 

 2 begrippen, in gesprek blijven, vertrouwen opbouwen, deskundigheid. 
Armoedebeleid 

 Keten doorgronden. Voorbeelden: wat zijn de effecten op lange termijn? 
Op de opmerking dat we nog geen beleidskader hebben wordt aangegeven dat we de 
thema’s vooral pragmatisch uitwerken. 

11 Afsluiting. De EVI bijeenkomst is een leuke manier van werken die uitnodigt om snel 
gedachten te vormen. 
Organiseren we nog een EVI bijeenkomst? Zo ja, wanneer en met welke thema’s?  
Een vervolg EVI bijeenkomst is wel gewenst. Maar dan wel een keuze maken voor wat de 
thema’s betreft. De genoemde onderwerpen zijn ok maar nu scoren op…. 
Thema: regievorming van gemeenten. 
Met voorstellen naar het PHO. 
In het kader van armoedebeleid het thema basisuitkering. Bekijken of dit mogelijk is.  
J. Zock: we zoeken nog een gemeente waarbij we wat dit betreft kunnen meeliften. 
We moeten nu ook wel de diepte in gaan. Niet op deze manier blijven brainstormen. 

 

 


