
1 
 

VERSLAG BIJEENKOMST EVI-PANEL ADVIES- EN CLIËNTENRADEN MAASTRICHT EN HEUVELLAND 
D.D. 23 APRIL 2015  

 
Aanwezig: 
Zie presentielijst (bijlage) 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 
Arthur Jansen, moderator, heet de aanwezigen van harte welkom voor deze tweede plenaire 
bijeenkomst van het EVI-panel. 
 

 
2. VERSLAG BIJEENKOMST 23 MAART 2015 
 
Het verslag wordt naar aanleiding van en tekstueel doorlopen. 
 
Punt 4, laatste alinea, blz. 3: De zin ‘Met nadruk wordt opgemerkt dat na beëindiging van het hele 
traject de communicatie naar de burger in begrijpelijke taal moet gebeuren.’ wordt vervangen door: 
‘Met nadruk wordt opgemerkt dat communicatie naar de burger in begrijpelijke taal moet gebeuren’. 
 
Het aldus goedgekeurde verslag zal ook worden geplaatst op de website www.sociaaldomein-
maastricht-heuvelland.nl  
 
 
3. RAPPORTAGE THEMAGROEPEN 

 
De voorzitter geeft aan dat de themagroepen ondanks de grote tijdsdruk alle vier erin zijn geslaagd 
bij elkaar te komen en hun bevindingen op papier te zetten. De korte tijdspanne heeft helaas wel tot 
gevolg gehad dat de stukken pas vrij laat konden worden doorgestuurd, zodat er slechts weinig tijd is 
geweest om deze te kunnen doornemen.  
 
De bevindingen worden vervolgens door een woordvoerder van iedere themagroep gepresenteerd. 
Achtereenvolgens zijn dit:  

 Themagroep 1 Maatwerkvoorzieningen: Kees Eken  

 Themagroep 2 Algemene voorzieningen: Guil Lemmerlijn 

 Themagroep 3 Preventie, vroegsignalering, verbinding met 0de en 1e lijn: Nol Stijnen 

 Themagroep 4 Arbeid, inkomen, armoede: Dirk van Beek 
 
De bevindingen worden bij het verslag gevoegd. 
 
Na afloop van de presentaties worden onder andere de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Er valt een uniforme lijn te bespeuren in de aanbevelingen van alle themagroepen, dit wijst op 
een integrale manier van denken. 

 Beschouw het keukentafelgesprek als een gefaseerd traject. Beschouw het eerste gesprek als 
een verkenning, geef daarna ruimte tot nadenken. Dit schept vertrouwen. 

 Ga uit van een positief mensbeeld, geef vertrouwen tot het tegendeel blijkt! Kwetsbare burgers 
zijn geen profiteurs. 

 Het gevoel co-eigenaar te zijn, wordt gemist. Het is een samenspel. Burgers zijn niet alleen 
consument/vragende partij, we moeten als burgers een eigen positie claimen in de 3D’s. 
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 Ga niet te snel, mis geen zaken die belangrijk zijn. (Bijv. openbaar vervoer heeft geschoolde 
chauffeurs nodig, kan niet worden opgevangen door vrijwilligers!). 

 Gericht investeren, middelen efficiënt inzetten. Beter investeren in één integrale voorziening met 
beter rendement, dan investeren in individuele voorzieningen. 

 Op het gebied van preventie zijn nog veel verbeterpunten mogelijk. Alleen het vinden van een 
klankbord voor problematiek op het gebied van Jeugdzorg bijvoorbeeld heeft al 5 maanden 
gekost. 

 Momenteel speelt de discussie over een basisinkomen. In de toekomst zal er niet voor iedereen 
betaald werk zijn. Een basisinkomen is dan van essentieel belang om de basislevensbehoeften te 
kunnen betalen.  

 Niet alles moet/hoeft in geld te worden uitgedrukt, bijv. het materieel waarderen van 
mantelzorgers. Vrijwilligerswerk heeft ook een intrinsieke waarde, men krijgt er iets voor terug 
dat niet materieel te waarderen valt. Hierop wordt gereageerd met de opmerking dat de term 
vrijwilligerswerk vooral bij mantelzorgers de lading vaak niet dekt. Mantelzorg is vaak keihard 
werken! Het verstrekken van een kleine vergoeding aan een vriwilliger/mantelzorger, waarmee 
vervolgens soms een hulpverlener kan worden ingehuurd voor kleine klussen, kan helpen 
overbelasting van een mantelzorger te voorkomen. 

 
De voorzitter sluit dit punt af door aan te geven dat eventuele inhoudelijke reacties de komende 
dagen nog per mail kunnen worden ingediend. Deze worden dan gebundeld en alsnog verspreid. 
 
 
4. PRIORITERING INTEGRALE VERBETERPUNTEN 
 
De ‘oogst’ is groot. De bevindingen zijn verhelderend, geven inzicht en bevatten belangrijke 
verbeterpunten. Besloten wordt dat Arthur Jansen de verbetertrajecten uit de bevindingen van de 
vier themagroepen zal destilleren. 
 
 
5. DOORKIJK NAAR DE VOLGENDE STAPPEN 
 
De ‘E’ (Ervaren) en de ‘V’ (Verkennen) zijn ondertussen ruimschoots aan de orde gekomen. Wat nog 
ontbreekt is de ‘I’ (Innoveren), de echte vernieuwing, dwars door de beleidsdomeinen heen waarbij 
ook het thema Jeugd nadrukkelijk wordt meegenomen. 
 
Op 1 mei a.s. zal Arthur Jansen samen met twee vertegenwoordigers uit iedere themagroep trachten 
de verbeterpunten te concretiseren naar innovatieve voorstellen, die tijdens de derde plenaire sessie 
op 7 mei worden gepresenteerd. Aan dit overleg wordt deelgenomen door:  

 Themagroep 1: Ans Bos en Kees Eken  

 Themagroep 2: Cyril Laugs, aangevuld met René Köhler (themagroep 1) 

 Themagroep 3: Frans van der Horst, Nol Stijnen 

 Themagroep 4: Els Damsma, Car Schins (NB Koos Steeneveld heeft zich aangemeld, maar is 
verhinderd) 

 
Gezien de enorme tijdsinvestering die door de vrijwilligers is en nog wordt gepleegd en de kennis en 
kunde die door de gemeentelijke organisaties kan worden ‘opgehaald’, wordt verzocht of een vorm 
van ambtelijke facilitering/ondersteuning kan worden verleend. De gemeenten zullen zich hierop nog 
beraden, maar Dorien Schouten en Arthur Jansen zijn beide bereid te ondersteunen. 
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6. VOLGENDE BIJEENKOMST 
 
Donderdag, 7 mei a.s. van 19.00 tot (uiterlijk) 22.00 uur in de Holle Eik te Houthem 
 
 
7. RONDVRAAG EN SLUITING 
 

 Nol Reverda is onder de indruk van de oogst van de themagroepen. Hij brengt nog de volgende 
aandachtspunten naar voren: 
- Het Keukentafelgesprek zou gefaseerd moeten plaatsvinden waarbij het eerste gesprek als 

een proefgesprek moet worden gezien 
- Sociale Wijkteams zijn van cruciaal belang voor ondersteuning en hulpbepaling, ook voor de 

sector Jeugd 
- Aanbestedingsbeleid en aanverwante problematieken zijn nog maar weinig aan de orde 

geweest. Thuiszorg bijv. vormt een knelpunt, Buurtzorg kan dezelfde diensten leveren tegen 
een lagere prijs 

 

 Dorien Schouten hecht eraan op te merken dat er veel belangrijke zaken uit de overleggen van 
de themagroepen naar voren zijn gekomen en dat er bijzonder goede ideeën zijn aangedragen. 

 
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun 
inbreng en sluit de vergadering. 

 


