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VERSLAG BIJEENKOMST EVI-PANEL ADVIES- EN CLIËNTENRADEN MAASTRICHT EN HEUVELLAND 
D.D. 7 mei 2015  

 
Aanwezig: 
Zie presentielijst (bijlage) 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 
Arthur Jansen, moderator, heet de aanwezigen van harte welkom. Hij schetst in het kort nogmaals 
het proces en de tot nog toe genomen stappen. Het huidige traject is bedoeld om bouwstenen aan te 
leveren voor het nieuwe beleidsplan. Dit staat los van de rechten met betrekking tot advisering van 
alle aanwezige raden, deze zullen in de toekomst gewoon behouden blijven. De eerste fase van het 
proces wordt met deze bijeenkomst afgesloten, waarna de schrijfgroep aan de slag kan gaan. 
 
Door de vergadering wordt enige bezorgdheid erover geuit dat de door het panel aangedragen 
voorstellen tot innovaties voor het beleidsplan 2016-2018 vanwege de te verwachten toekomstige 
bezuinigingen mogelijk toch niet tot uitvoering zullen komen. Dit laat echter onverlet dat alle 
aanwezigen het belang van dit interactieve proces onderschrijven. Verder wordt opgemerkt dat er 
grote onzekerheden bestaan met betrekking tot de zorg, waar men achter de feiten blijft aanlopen. 
Hoe kunnen mensen bediend worden zoals ze dat gewend zijn, hoe kunnen alle zorgvragers worden 
bereikt, hoe kan worden geanticipeerd op de veranderingen? Wordt er bij de in het Coalitieakkoord 
Provincie Limburg 2015-2019 aangegeven stimulering van werkgelegenheid voor jongeren rekening 
gehouden met het feit dat er binnenkort door de verplichte herkeuring veel Wajongeren bij zullen 
komen? 
 
De voorzitter concludeert dat alles met elkaar samenhangt, heel veel zaken hebben met elkaar te 
maken. Inhoud kan niet los worden gezien van proces. Het gaat hier over vernieuwing en verbetering 
in het kader van de transformatie. Kennisinstituten kunnen een belangrijke meerwaarde hebben 
voor dit type processen. Het overeind houden van een forum als dit EVI-panel als een 
referentiegroep/klankbordgroep/monitorgroep wordt van belang geacht en van gemeentelijke zijde 
wordt aangegeven dat men hier ook zeker gebruik van zal blijven maken.  
 

 
2. VERSLAG BIJEENKOMST 23 APRIL 2015 
 
Het verslag wordt naar aanleiding van en tekstueel doorlopen en wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd. Ook dit verslag wordt geplaatst op de website www.sociaaldomein-maastricht-
heuvelland.nl  
 
 
3. RAPPORTAGE WERKGROEP INNOVATIE 
 
De tijdens de bespreking van deze rapportage nieuw aangedragen innovaties zijn verwerkt in de 
oorspronkelijke rapportage van de Werkgroep ‘Innoveren’ (zie bijlage). 
 
Verder worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt: 
Sheet 5: Burgerkracht en –initiatieven 

 Burgerkracht wil ook zeggen burgermacht: dit betekent dat overheden moeten kantelen, politiek 
moet macht uit handen kunnen geven 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
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 Een Steunpunt Burgerinitiatieven kan ook worden ondersteund door anderen dan ondernemers 
(bijv. juridisch geschoolde specialisten) 
 

Sheet 6: Zorg en ondersteuning, thuis en in de buurt 

 Bij het uitvoeren van punt a) Werkzame bestanddelen van Buurtzorg en The Masters analyseren 
kunnen kennisinstituten als Zuyd Hogeschool een belangrijke rol vervullen 

 Bij Sociale Wijkteams zouden ook burgers (sleutelfiguren uit de wijk) betrokken kunnen worden 

 Op een opmerking dat aansluiting bij ‘Blauwe Zorg’ in Maastricht haaks staat op de ontwikkeling 
van Sociale Wijkteams wordt aangegeven dat, als de gemeente Maastricht al aansluit bij dit 
initiatief, het hoogstens zal gaan om een pilot in de wijk Wittevrouwenveld 

 Het inzetten op initiatieven als Buurtzorg en The Masters e.d. of het inzetten op bestaande 
structuren (systeemwereld) is een keuze die de gemeenten moeten maken 

 Een keuze kan in deze turbulente tijd niet zwart/wit worden gemaakt. Men zou de tijd moeten 
nemen om experimenten/pilots te doen en dit moeten meenemen in een stapsgewijs 
opgebouwd beleidsplan 

 Bij vernieuwend denken is ondersteuning nodig 
 

Sheet 7: Informele Zorg 

 Wanneer ruimte wordt gegeven aan professionals moet er ook ruimte worden gegeven aan 
burgers 

 Er is onlangs een conferentie Informele Zorg geweest waaruit veel informatie is voortgekomen 

 Nog voor de zormer wordt er door Zuyd Hogeschool een bijzonder lectoraat Informele Zorg 
ingesteld 

 Sociale ontwikkeling zou hand in hand moeten lopen met economische ontwikkeling. Koppel 
daarom een waarde aan vrijwillige inzet (vooruitlopend op een eventueel ‘basisinkomen’), 
waarbij wel rekening moet worden gehouden met formele regelingen in het kader van de 
reïntegratie 

 
Sheet 8: Maatwerkzoorzieningen 

 Probleem bij het Keukentafelgesprek is dat dit meestal plaatsvindt met bekende cliënten. De 
‘onbekende’ burgers die tot de doelgroep behoren, worden vaak niet bereikt 

 Vaak is het zo dat cliënten die een afwijzing krijgen, de moeite niet nemen om voor een second 
opinion te gaan 

 Een second opnion zou moeten gebeuren door onafhankelijke, externe deskundigen 
 
Sheet 9: Algemene Voorzieningen 

 Bestaat de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een ‘App’ waarmee je op postcodeniveau alle 
voorzieningen in dat gebied te zien krijgt? De digitale kloof zorgt er dan wel voor dat 20-30% van 
de burgers geen gebruik zal/kan maken van een dergelijke digitale voorziening 

 Er moet voor worden gezorgd dat er gerichte, gedifferentieerde voorzieningen worden 
aangeboden 

 
Sheet 10: Preventie 

 Preventie omvat een brede maatschappelijke ontwikkeling 

 Europa vergrijst enorm, dus alleen al hiervoor is preventie heel belangrijk 

 Er zou moeten worden gedifferentieerd naar leeftijdscategorieën 

 Op dit thema zou eventueel kunnen worden teruggekomen om dit verder uit te diepen 

 Dorien Schouten geeft aan dat voor preventie een aparte nota wordt geschreven 
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Sheet 11: Volwaardig burgerschap 

 Op het moment worden de mogelijkheden bekeken om de wetgeving buiten toepassing te 
brengen, zodat een proef kan worden gedaan met het basisinkomen. Het probleem is dat zaken 
die met arbeid en inkomen te maken hebben, niet gedecentraliseerd zijn 
 
 

 De overheid moet uit de ‘ivoren toren’ komen en de buurten ingaan, dichtbij de burgers 
 
Sheet 12: (Vroeg-)signalering 

 Sociale Wijkteams moeten geen politiebureaus worden! 
 
Sheet 13: Communicatie 

 Bij dit thema ook weer de Jeugd meenemen 

 Ook de voorlichting van de Rijksoverheid verandert. 50 Jaar geleden was er een sterkere rol van 
de overheid, op het moment is er een omgekeerde beweging gaande. Iedere keer weer is het 
opnieuw zoeken naar nieuwe verhoudingen. Kijken wat past in de tijd 

 Burgers hebben bij voorlichtingscampagnes de neiging tot ongeloof 

 Beleidsmakers zullen een voorbeeldfunctie moeten vervullen. Dit EVI-traject is daar al een goed 
voorbeeld van  de gemeenten zoeken de burgers op. Daar is (wederzijds) vertrouwen voor 
nodig 

 
Sheet 14: Bureaucratie 

 Soms roepen we zelf ook bureaucratie op! 
 
Sheet 15: Inkoop en aanbesteding 

 De gemeenten zullen een slag moeten maken, er moet verplichtende regelgeving voor 
zorgaanbieders komen  

 
 
4. VERVOLGTRAJECT 
 
Voor de zomer moet alle schrijfwerk zijn afgerond zodat voor het eind van het jaar alle documenten 
de raden zijn gepasseerd. Er worden individuele plannen geschreven voor Wmo, Participatiewet en 
Jeugd maar er zal ook een overkoepelend document worden vervaardigd, waarin zaken integraal 
worden opgenomen. Het is de bedoeling dat er vanuit de panels een linking pin is naar de 
schrijfgroep, iemand die deelneemt. Ook tijdens de schrijffase blijft interactie belangrijk. Gevraagd 
wordt of er mensen zijn die zo nu en dan willen meelezen om te toetsen of de voorstellen van de 
panels op een juiste manier worden meegenomen. Kees Eken neemt dit in overweging. Vervolgens 
zal in juli nog een sessie met dit panel worden belegd, waarin de (concept-)documenten worden 
besproken. Tot slot wordt in september een gezamenlijke eindsessie georganiseerd, waarin de 
definitieve documenten worden gepresenteerd aan alle panels. 
 
 
5. RONDVRAAG EN SLUITING 

 
Pierre Spronck vreest dat de politiek misbruik zou kunnen maken van de resultaten van de EVI-
panels.  Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat politiek inderdaad ‘een moeilijk bedrijf’ is, maar 
dat het er nu vooral om gaat positief en kritisch in het proces te staan, vertrouwen te hebben in deze 
interactieve werkwijze, die het voor burgers mogelijk maakt mee te kunnen denken aan de voorkant 
van processen.  
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Dorien Schouten wil aangeven dat zij dit panel als een prettige groep heeft ervaren waarnee het 
inspirerend werken was. Ze is blij dat de deelnemers deze investering hebben willen doen. Ze 
begrijpt het wantrouwen, maar is ook blij met het vertrouwen dat is verkregen. 
 
 
 
Frans van der Horst: ‘Een goed gebeuren!’ 
 
Karin Hendrikx sluit zich aan bij de opmerkingen van Dorien Schouten. 
 
Tot slot vraagt de voorzitter de deelnemers te bekijken of zij een inbreng willen/kunnen leveren bij 
de ondersteuning van de schrijfgroep en dit door te geven. Hierna dankt hij de aanwezigen voor hun 
aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 


