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VERSLAG BIJEENKOMST EVI-TAFEL GEMEENTERADEN MAASTRICHT EN HEUVELLAND 
D.D. 13 mei 2015  

 
Aanwezig: 
Zie presentielijst (bijlage) 
 
 
1. OPENING  
 
Arthur Jansen (adviseur VWS-programma Aandacht voor Iedereen), voorzitter, heet de aanwezigen 
van harte welkom en geeft een korte toelichting op de doelstelling van deze avond. De gemeenten in 
de regio Maastricht en Heuvelland hebben besloten dat zij op interactieve wijze vorm willen geven 
aan het Beleidsplan 2016-2018. Deze bijeenkomst maakt onderdeel daarvan uit en is bedoeld om 
bouwstenen aan te leveren voor het nieuwe beleidsplan 2016-2018.  
 
Aansluitend volgt er een korte kennismakingsronde. 
 

 
2. BELEIDSPLAN 2016-2018: TOELICHTING OP INHOUD EN PROCES  
 
Hans Cratsborn (Senior Beleidsmedewerker re-integratie/sociale zekerheid) en Dorien Schouten 
(strategisch beleidsadviseur transformatie sociaal domein) houden een presentatie over het hoe en 
waarom van de EVI-aanpak (Ervaren, Verbeteren, Innoveren) in de aanloop naar het Beleidsplan 
2016-2018. De presentatie is bijgevoegd. 
 
Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

 De beleidskaders worden niet expliciet genoemd, wordt niet gespiegeld aan deze kaders? 
Ambtelijke reactie: De beleidsplannen zijn gebaseerd op de kaders, er wordt dus wel degelijk 
gespiegeld.  

 Het zal toch niet zo zijn dat via dit panel input wordt verkregen, waarna er straks een ‘kant en 
klaar’-beleidsplan ligt waar niets meer aan te veranderen valt? 
Ambtelijke reactie: Het gaat er hier om om via de 4 panels aan de voorkant van het proces, 
brainstormenderwijs input, verbeterpunten te verkrijgen voor het nieuwe beleidsplan. De 
uiteindelijke besluitvorming zal zoals altijd gebeuren door goedkeuring door de raden, aan het 
eind van het traject 

 In tegenstelling tot wat op de sheet met de planning staat vermeld, zal de finale afsluiting 
inplaats van voor de zomer, begin september plaatsvinden 

 De opmerking past wellicht niet in het thema van de avond, maar er wordt toch aandacht 
gevraagd voor het feit dat de koppeling van Wmo aan Pentasz een situatie oplevert, die risico’s 
met zich mee kan brengen 

 Worden de deelnemers van vanavond gezien als vertegenwoordigers van de diverse 
gemeenteraden? 
Ambtelijke reactie: De deelnemers van vanavond worden gezien als ambassadeurs, als koplopers  
die door hun terugkoppeling de overige raadsleden kunnen enthousiasmeren 

 Hoe komt de verslaglegging eruit te zien? 
Ambtelijke reactie: De verslagen zijn een weergave van de avond en ook leesbaar voor personen, 
die niet aanwezig zijn geweest. Bovendien worden de verslagen van alle EVI-panels, dus ook het 
verslag van deze EVI-tafel, gepubliceerd op de website: www.sociaaldomein-maastricht-
heuvelland.nl  

 Zijn de wethouders bij dit proces betrokken? Op het bevestigend antwoord wordt gevraagd 
waarom de gemeenteraden er dan ook nog bij worden betrokken 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/


2 
 

Ambtelijke reactie: De gemeenteraadsleden hebben een speciale positie in dit traject. De 
deelnemers vanavond zijn behalve gemeenteraadslid ook burger. Ondanks dat dit een 
spanningsveld oplevert is er toch voor gekozen ook met de raden dit traject in te gaan. Het doel is 
om via de panels en deze tafel aan de voorkant van het proces input te krijgen over kansen en 
bedreigingen zodat er plannen kunnen worden geschreven, die door iedereen worden gedragen. 
Dit houdt echter niet in dat alle inbreng ook daadwerkelijk terug zal komen in de beleidsplannen. 
Sommige zaken kunnen zo afwijkend zijn van de integrale opbrengst uit andere panels dat ze niet 
worden gebruikt 

 Worden de zorgaanbieders bij dit proces betrokken? 
Ambtelijke reactie: Er zijn zorgaanbieders vertegenwoordigd in het Uitvoeringspanel. Dit panel 
komt op 19 mei voor de tweede keer bij elkaar. Er zijn veel contacten met de zorgaanbieders. Ook 
de zorgaanbieders onderling hebben veel contact om te proberen zaken anders te regelen. 
Sommige willen fuseren, wat niet de gemeentelijke voorkeur heeft, andere willen contracteren. 
Organisaties die hun werkvloer slecht bedienen, waar het winstoogmerk/de eigen organisatie 
voorop staan worden niet gewaardeerd. Er zal in zee worden gegaan met organisaties, die 
hetzelfde gedachtengoed uitdragen. 

 
De voorzitter geeft aan dat hij in veel gemeenten in den lande komt en dat deze EVI-aanpak zeer 
vooruitstrevend en vernieuwend is. We zullen samen ervaringen moeten opdoen: werkt de aanpak? 
moet de aanpak worden aangescherpt? Samen leren. Dit EVI-instrument voegt iets toe, terwijl de 
formele  procedures gewoon volgens de regels blijven lopen, daar verandert niets aan. Dit proces zit 
aan de voorkant. De deelnemers van vanavond zijn burgers in een bijzondere positie met antennes in 
de gemeenschap, geworteld in de samenleving. Geef het proces een kans, benader het niet te 
formeel.  
 
Vervolgens wordt de aanwezigen gevraagd in de pauze op te schrijven welke thema’s voor hen 
prioriteit hebben. Tijdens de presentatie zijn thema’s genoemd, maar aangegeven wordt dat het gaat 
om wat zij zelf horen en zien: welke onderwerpen leven het sterkst? Waar maken mensen zich 
zorgen over? Wat gaat goed en moet blijven? Wat kan beter? 
 
 
3. DE DEELNEMERS AAN DE SLAG: INVENTARISATIE VAN DE THEMA’S VOOR DE BRAINSTORM 
 
Uit de verzamelde thema’s worden vier inhoudelijke thema’s voor de brainstorm gedestilleerd: 

 Keukentafelgesprek 

 Informele Zorg 

 Werk, armoede, inkomen 

 Voorzieningen in de wijk (gekoppeld  aan Burgerkracht) 
 
Dit laat onverlet dat thema’s als bureaucratie en communicatie, die ook zijn genoemd, uiteraard 
zullen worden meegenomen, maar deze worden vanavond niet apart behandeld. Alle aangedragen 
punten zullen worden opgenomen in een overzicht, dat bij dit verslag wordt gevoegd. 
 
 
4. ERVAREN, VERBETEREN, INNOVEREN: BRAINSTORM OVER DE GEKOZEN THEMA’S 
 
Bij de behandeling van de vier inhoudelijke thema’s komen de volgende zaken aan de orde: 
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KEUKENTAFELGESPREK 
 

 De indruk bestaat dat bij de Keukentafelgesprekken niet de inhoud maar de bezuinigstaakstelling 
de insteek vormt 

 Integrale benadering zorgt voor maatwerk, men ‘krijgt soms meer dan waarvoor men kwam’!  

 Kijk ook naar het vervolg, wanneer de situatie verandert moet ook de maatschappelijke 
ondersteuning worden aangepast 

 Er moet aandacht zijn voor kwaliteit en coaching: alles valt of staat met de deskundigheid van de 
ambtenaar 

 De menselijke maat: er moet objectief en deskundig worden geadviseerd 

 Hou rekening met de cliënt: wanneer deze bekend is begin dan niet weer van voren af aan maar 
gebruik de bestaande gegevens 

 In de voorschriften staat dat er altijd een tweede persoon bij een keukentafelgesprek aanwezig 
‘KAN’ zijn, dit zou eigenlijk ‘MOET’ moeten zijn 

 In een artikel raakt Thof Thissen de kern van de zaak (artikel wordt opgezocht en nagestuurd) 

 De voorzitter vat de gemaakte opmerkingen kort samen: 

 Neem de indruk weg dat bezuiniging de insteek vormt 

 Menselijke maat: laat inhoud voorop staan 

 Positieve samenhang der dingen (tips, adviezen) koesteren  

 Let op kwaliteit en competenties van de mensen die de gesprekken voeren 

 Bekijk de duur van maatwerkarrangementen 

 Hou rekening met bijzondere omstandigheden van cliënten 

 Probeer mensgericht te benaderen, neem bijvoorbeeld bestaande dossiers mee  
 
INFORMELE  ZORG 
 

 80% van alle zorg in Nederland wordt al door burgers geleverd tegen 20% door professionals 

 Maak het mensen die een zware mantelzorgtaak hebben niet extra moeilijk door ze ook nog een 
sollicitatieplicht op te leggen 

 Positief om te zien dat mensen in buurten/wijken elkaar al veel helpen 

 Er wordt een groot beroep op verenigingen e.d. gedaan om vrijwilligerswerk te doen. Leg niet te 
veel druk op vrijwilligers met het risico ze straks kwijt te raken.  

 Momenteel is er al een teruggang merkbaar in het aantal vrijwilligers (o.a. veroorzaakt door 
oppas-oma’s/opa’s ivm hoge kinderopvangkosten) 

 Betrek mensen ‘met een rugzakje’ bij het vrijwilligerswerk. Hier wordt te weinig naar gekeken en 
te weinig in geïnvesteerd 

 Mantelzorgers moeten worden gekoesterd, maar gewaakt moet worden voor scheefgroei. Zo 
mogen mantelzorgers na verloop van tijd voorbehouden handelingen verrichten waarvoor 
professionals geschoold moeten worden. De grens moet niet worden verlegd  

 Zorg en (levensloopbestendig) wonen zijn belangrijk, maar ook de welzijnscomponent is 
belangrijk. Oog hebben voor elkaar! Dit moet een bewustwordingsproces worden en zou blijvend 
op de agenda moeten komen 

 Ontvangers van mantelzorg bevinden zich in een ‘dankbaarheidspositie’, ze zouden iets terug 
moeten kunnen geven zodat ze zich weer gelijkwaardig kunnen voelen 

 Ervoor waken dat mantelzorgers niet overbelast raken, verlies daarbij de minderjarige 
mantelzorgers niet uit het oog (jonge kinderen die voor hun ouders zorgen) 

 Vroegsignalering is belangrijk, de 1e lijn moet hierbij worden betrokken 

 Mantelzorgers weten vaak niet dat ondersteuning mogelijk is, communiceer dit 

 Mantelzorgers voelen zich niet serieus genomen, geef ze een status 
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 Het feit dat uitkeringsgerechtigden vaak te horen krijgen dat ze geen mantelzorg mogen verlenen 
veroorzaakt  een spanningsveld  

 Kijk naar de ander, heb oog voor elkaar. Een groot aantal mensen doet al veel, maar nog steeds 
kunnen er andere zaken worden gedaan op een kleinschalige manier 

 Koester de mantelzorgers, hou het ‘mantelzorgcompliment’ in stand 
 
De voorzitter vat de gemaakte opmerkingen kort samen: 
 

 Kijk naar mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die in een vrijwillige sfeer een 
dagbesteding kunnen vinden en zich zo kunnen ontplooien 

 Zorg voor een link met de 1e lijn 

 Vroegsignalering is van belang om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen 

 Kleinschalige hulp 

 Neem mantelzorgers serieus (ontmoet, praat, luister) 

 Heb aandacht voor jeugdige mantelzorgers 

 Heb aandacht voor grenzen van mantelzorgers, wat willen ze en wat moeten/mogen ze doen 

 Maak de druk op vrijwilligers niet te groot 

 Hou rekening met regelgeving, zodat er geen knelpunten ontstaan 
 
WERK, ARMOEDE, INKOMEN 
 

 Wil men beschut werk behouden of gaat men in de toekomst alleen nog maar naar de 
dagbesteding. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Een van de aanwezigen 
geeft in dit verband aan voorstander te zijn van het behouden van beschut werk omdat het de 
zwaksten in de samenleving betreft, die mogen niet de dupe worden van de bezuinigingen  

 Er moet niet in categorieën van mensen worden gedacht. Er moet worden gekeken naar een 
integrale manier van samenleven. ‘The Masters’ in Maastricht is hier een goed voorbeeld van. 
Mensen krijgen een plek, een functie in de samenleving en halen eigenwaarde uit een (werk-) 
omgeving die ze aanspreekt. Mensen met ‘loonwaarde’ kunnen worden ingezet in het 
bedrijfsleven 

 De realiteit is dat er niet veel van dergelijke plekken in het bedrijfsleven aanwezig zijn. De 
transformatie loopt niet synchroon. Men bouwt af, maar er wordt geen alternatief geboden. Veel 
mensen gaan tussen wal en schip vallen 

 Er bestaat behoefte om beter te worden geïnformeerd over de Participatiewet, men heeft het 
gevoel er te weinig vanaf te weten om plannen te kunnen maken 

 Cijfers geven aan dat de armoede in Limburg erg hoog is 

 Benut de Euregionale mogelijkheden om mensen te laten participeren 

 Participatie moet worden gekoppeld aan het sociaal domein 

 Het gevoel bestaat dat cliënten in de maatschappelijke opvang jarenlang te veel ‘gepamperd’ 
zijn, dit moet veranderen.Er moet natuurlijk wel aandacht blijven voor de psychische en sociale 
problematieken 

 
De voorzitter vat de gemaakte opmerkingen kort samen: 
 

 Brug met brede maatschappelijke ontwikkeling is geslagen 

 Bekijk de mogelijkheden van mensen om te kunnen ontplooien in eigen buurten/wijken 

 Dien het belang van individuele, gemarginaliseerde mensen 

 Gepleit wordt voor het behouden van beschut werk 

 Mensen met problematieken begeleiden in een bepaalde setting, waarvoor ‘The Masters’ in 
Maastricht een goed voorbeeld vormt. (Dit project wordt overigens zonder gebruikmaking van 
enige subsidie gerund.) 
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VOORZIENINGEN IN DE WIJK 
 

 Wijkgericht werken! Wanneer in een wijk/buurt de (sport-)verenigingen, artsen, kerken, moskee 
regelmatig bij elkaar komen, kunnen al veel problemen worden opgelost 

 Bekijk of kan worden samengewerkt met woningcorporaties bij het ontwikkelen van zaken 

 Particuliere initiatief komt vaak niet van de grond omdat de vereiste vergunningen niet worden 
verleend. Verdiep je inhoudelijk in een aanvraag, zeg altijd: ‘ja, tenzij ..... ‘. 

 Ook gemeenteraden zouden moeten kijken naar een andere opzet. Niet alleen maar plannen 
maken, maar hierbij ook burgerinitiatieven meenemen. De (gemeentelijke) overheden moeten 
kantelen, ‘het jasje past niet meer’! 

 Er zijn veel kansrijke burgerinitiatieven in de provincie. De overheid moet aanhaken aan deze 
initiatieven, deze stimuleren en de mogelijkheden die er zijn benutten 

 De overheid moet terug naar de buurten. Geef bijv. de buurtcomité’s een sterke rol 

 Er moeten keuzes worden gemaakt, bedenk nieuwe vormen en combineer bestaande zaken die 
goed werken 

 In een klein dorp heerst een andere dynamiek dan in een wijk/buurt van een stad. Vervoer is dan 
heel belangrijk, vormt de poort tot sociaal contact. Hoe kan in het beleidsplan het belang ervan 
worden onderschreven dat iedere burger daar kan komen waar hij moet/wil zijn? 

 Er is een tegenstrijdigheid in beleid: men spreekt van dicht bij de burger/in de eigen buurt, maar 
de voorzieningen komen op steeds grotere afstand te zitten, waardoor het vervoer onbetaalbaar 
wordt.  
Reactie: Er zijn hier en daar al concepten ontwikkeld als Buurtbus en Wensbus 

 
De voorzitter vat de gemaakte opmerkingen kort samen: 
 

 Gemeentelijke overheid moet kantelen 

 Burgerkracht t.o.v. regelgeving 

 Bekijk het vertalen van werkzame concepten naar de eigen omgeving 

 Wijkgericht werken is belangrijk 

 Heb de bereidheid om risico’s te nemen, geef de burger ruimte 

 Kijk veel gerichter naar maatschappelijk vastgoed, financieer mee als overheid en bekijk 
verdienmodellen 

 Ontwikkel nieuwe vormen van samenwerking 
 
Op een vraag wordt verduidelijkt dat deze avond de ‘WAT’-vraag wordt behandeld, de ‘HOE’-vraag 
wordt later ingevuld! Alles wat vanavond is besproken wordt vastgelegd, bewaard en meegenomen 
in het vervolgproces. Mochten er nog aanvullende ideëen zijn dan kunnen deze per mail worden 
gestuurd naar Dorien Schouten (dorien.schouten@maastricht.nl)  
 
 
5. RONDVRAAG EN SLUITING 

 
Hans Cratsborn: Heeft het afgelopen uur met veel plezier geluisterd. Na de in het begin aanwezige 
scepsis, misschien zelfs achterdocht, is er veel energie losgekomen, waaruit veel input kan worden 
gehaald. De schrijfgroep gaat nu aan het werk en kan hulp daarbij gebruiken. Het concept-document 
is 15 juni gereed, waarna weer samen wordt afgestemd. Hiervoor zal in de periode tussen 15 juni en 
15 julie een tweede bijeenkomst worden gepland. Tot slot zal in september de finale afsluiting 
plaatsvinden. Er zal bij het schrijven ook rekening worden gehouden met de gemeenten die met 
Pentasz samenwerken. Ook wil hij nog terugkomen op de vraag naar meer informatie over de 
Participatiewet. Hij wil graag een informatiebijeenkomst verzorgen, maar de organisatie hiervan zal 
goed moeten worden afgestemd. Hij neemt dit op met Annemarie Zweers (Procescoordinator 

mailto:dorien.schouten@maastricht.nl
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transformatie sociaal domein Maastricht-Heuvelland) en een gezamenlijke bijeenkomst zal via de 
diverse griffies worden geregeld. Tot slot geeft hij nog aan dat de regio Maastricht en Heuvelland een 
ijzersterke regio is, waarin sprake is van een natuurlijke en historische ordening. 
 
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter rondt af met de woorden dat de aanwezigen niet alleen raadsleden, maar ook allemaal 
burgers zijn met diepe wortels in de samenleving. Vandaar dat hij vooraf al hoge verwachtingen had 
van deze bijeenkomst en deze verwachtingen zijn vanavond niet alleen uitgekomen, maar zelfs 
overtroffen. Hij bedankt allen voor hun aanwezigheid en hun inbreng en sluit de bijeenkomst. 
 


