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 Sessie 2: Kantelen – hervormen. 
 

Locatie:  gemeentehuis Gulpen-Wittem, Willem Vliegenstraat, Gulpen 
 
Aanwezig: Mascha Matthijsen  Ambulante Thuiszorg 
  Annemiek Tans   Envida (wijkverpleegkundige) 
  Francien Heussen  MEE 
  Yvonne van Rooy  Steunpunt Mantelzorg 
  Inge Elzer   Trajekt 
  Sasha van Dongen  Lionarons GGZ 
  Monique Lemmens  Robuust 
  Inge Systermans   HAGRO Geulle-Elsloo 
  Nicole Hermans  VGZ 
  Nicky Linskens   Sevagram 
  Josine Storcken   Gemeente Eijsden-Margraten 
  Chantalle Tillemans  gemeente Vaals en Gulpen-Wittem 
  Carla Saris   gemeente Maastricht 
  Benigna Deiana-Maes  gemeente Vaals 
  Lysbeth den Dulk  Facet& - voorzitter 
  Irma Bakker   gemeente Maastricht – notulist 
 
Wat zou dat moeten zijn, kantelen - hervormen? 
- Annemiek Thans: de balans anders leggen, de verantwoordelijkheid bij de cliënt leggen. Het wordt 

gemakkelijker als de cliënt weet waar het over gaat. De informatie die hij tot zijn beschikking 
heeft is belangrijk. Ouderen zonder internet weten het vaak niet. Daardoor hebben ze vaak ook 
het idee dat ze alles krijgen wat ze vragen. 

- Francien Heussen: De kanteling is aangeven dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en ook door 
durven vragen (waarom heb je geen netwerk, lig je met iedereen overhoop etc.). De cliënt moet 
aangeven wat hij nodig heeft om het verder zelf te kunnen doen (sociale netwerkstrategie). MEE 
heeft hier methodieken voor. 

- Annemiek Thans: we proberen één lijn te trekken met thuisbegeleiding (tenminste als deze ook 
het uitgangspunt heeft de cliënt te steunen/stimuleren om het zelf te doen). Je moet elkaar 
helpen door elkaar ook aan te spreken als je ziet dat er teveel gepamperd wordt. Mensen die in 
de zorg werken zijn dienstverlenend en nemen graag iets over van de cliënt.  

- Yvonne de Rooy: de kanteling bij de mantelzorger is ook een aandachtspunt. Soms wordt er teveel 
gedaan omdat iemand bang is de regie kwijt te raken. De emmer die soms toch al te vol is loopt 
dan over. We moeten preventief werken zodat voorkomen wordt dat de mantelzorger omvalt. 
Hiervoor worden door het Steunpunt ook thema- en groepsbijeenkomsten georganiseerd. 

- Inge Elzer: vraagverhelderen. Help de klant zoeken. Kijk waar je kunt aansluiten bij bestaande 
netwerken- lotgenoten. 

- Kantelen is dat dingen anders in verhouding gaan staan. Door mensen niet meteen te helpen 
worden ze zelfredzamer.  

- Help de cliënt zichzelf te helpen. Leg het bij de cliënt terug als hij achterover leunt. 
- Laagdrempelig. 
- Korte lijnen. 
- Successen delen. 
- De kanteling ook betrekken op het 0-de lijns aanbod. 
- Kantelen is een voortdurend proces. Het keukentafelgesprek is een eerste stap in de kanteling. 

Wat is de volgende stap? Een eerste stap is gezet in Maastricht door de eerste 250 gesprekken 
met cliënten te evalueren. A.d.h.v. de uitkomst moeten we bekijken of het beleid bijgesteld moet 



worden. De uitvoering kan hier ook van leren. Moet ook dit jaar een evaluatie plaatsvinden? Zo ja, 
wat is dan het juiste moment? 

- Carla Saris: het is voor professionals belangrijk om met andere professionals in gesprek te blijven. 
De koppeling moet tot stand gebracht worden door zoveel mogelijk bijeenkomsten te 
organiseren.  

- Liefst geen georganiseerd gedoe maar ruimte voor de professional om te handelen naar eigen 
inzicht. 

- Er moet wel gewerkt worden volgens bepaalde procedures maar geef meer vrijheid bij de cliënt. 
Het besef dat je als professional niet oneindig door kunt blijven gaan is lastig. 

- Professionals moeten zelf ook kantelen. 
- Er zijn wel richtlijnen nodig maar geen vaste kaders. 
- Benigna Deiana: de gemeenten hebben weinig vast gelegd maar is nog zoekend en evaluerend. 

Dit is al een forse verandering t.o.v. hoe het eerst was. Met name PGB is lastig. Hoeveel uren zijn 
er nodig? 

- Trajekt: met huisartsen en praktijkondersteuners wordt ook contact mee gezocht. Mensen zijn 
vaak niet op de hoogte van bepaalde activiteiten in de buurt. Soms kom je hier per toeval achter. 
Er zijn al veel mooie projecten met vrijwilligers. Dit zou beter in kaart gebracht moeten worden en 
ook onder de aandacht van elkaar. Deze informatie ook actualiseren → sociale kaart. 
 

Kan de gemeente hierin een rol spelen? 
- Benigna Deiana: De beweegmakelaar is in eerste instantie ingeschakeld m.b.t. Sport (bewegen-

gezondheid) maar kijkt ook naar eenzaamheid en zaken die je belemmeren om actief te worden. 
de beweegmakelaargaat zo nu en dan ook mee en legt contacten. Hierdoor is ze min of meer een 
“wandelende sociale kaart”. 

- Minder kaders en regels (terwijl beleid aangeeft dat uitvoering hier juist wel om vraagt?). 
- Francien Heussen: geeft degenen die met de voeten in de klei staan meer ruimte en minder regels 

en protocollen. Deze vragen veel tijd. De financier wil echter méér eenduidigheid. Er is een 
enorme groei in regels e.d. 

- Je ziet organisaties steeds meer uitdijen d.m.v. nieuwe functies in het middenkader 
-  
 
Hoe ontdek je je eigen kracht en versterk je je sociale netwerk vóór dat er hulp ingezet wordt? 
- Voorbeeld: soms wordt er vanuit gegaan dat de kinderen de mantelzorg verlenen terwijl dit ook 

niet altijd kan. Als je zelf niet in het zorgveld zit en mondig bent wordt je als kind soms overvraagd 
en loop je over omdat je uit schuldgevoel de mantelzorg toch op je neemt. Je moet dus wel samen 
het gesprek aangaan. Als de kinderen het niet kunnen doen, wie dan wel? 

 
Informeer je elkaar over hoe een plan tot stand komt, waarom je iets doet?  
- Het gebeurd pas als er er draagvlak is. 
- Het is belangrijk om mensen inzicht te geven in wat wel en niet kan. Mensen houden dingen in 

stand.  
 
Voorbeelden van kantelen -  hervormen: wat gaat goed? 

- Yvonne de Rooy: er was een situatie waarbij gebeld werd voor een ambulance om iemand te 
vervoeren. Deze kwam niet. Uiteindelijk is het vervoer d.m.v. een taxi ook op eigen kracht 
geregeld. 

- Chantalle Tillemans: zoveel mogelijk mensen uit het netwerk bij elkaar aan tafel brengen bij de 
cliënt en bekijken hoe het netwerk eruit ziet. Kan de cliënt het zelf, kan een van de kinderen iets 
doen of iemand anders uit het netwerk? 
 
 
 



Wat wil je nog kwijt over dit thema of het thema van de 1e sessie? 
- Inge Elzer: transparantie over en weer. Wat zijn de kaders en richtlijnen zonder verstikkend te 

zijn. Elkaar steunen om dezelfde richting uit te gaan.  
- Josien Storcken: Consulenten moeten hun gezicht laten zien aan de huisartsen. Consulenten gaan 

ook bij de huisartsen op bezoek; dit wordt positief ontvangen en werkt goed. Contacten met de 
huisartsen stimuleren zodat huisartsen ook doorverwijzen. De huisarts heeft beroepsgeheim. Als 
de cliënt toestemming geeft krijgt de consulent ook medische informatie. De richtlijnen zijn 
helder. 

- Chantalle Tillemans: we moeten onszelf en elkaar de rust en de tijd gunnen om het te laten 
groeien (evalueren, reflecteren, zorgvuldigheid). Niet te overhaast handelen. 

- Inge Elzer: maak een verbinding tussen de formele en informele zorg. Hier is voordeel te halen. Er 
liggen al veel netwerken en structuren die voor de cliënt en de instellingen zichtbaar gemaakt 
moeten worden. 

- Door een werkgroep van de gemeente en zorgaanbieders (de werkgroep heet “Vaals beweegt”) 
wordt 20 juni a.s. een beurs rondom gezondheid en bewegen georganiseerd in Vaals. In plaats van 
dat mensen bij elke aanbieder een zelfde verhaal te horen krijgen vertegenwoordigt elke 
aanbieder nu een product en presenteren ze zich gezamenlijk. Op tafel liggen wel folders van de 
diverse aanbieders.  

- We moeten bekijken hoe we informatie ook voor de cliënt ontsluiten. 
- Yvonne de Rooy: wat de mantelzorgers betreft komt een overleg als dit EVI-pannel de 

mantelzorger wel ten goede. De kanteling is ook om te kijken hoe het anders kan.  
- Kantelen en innoveren zit in de kleine dingen. Evalueren, reflecteren, bij elkaar in de keuken 

kijken. Als je wil kantelen moet je uit de waan van de dag stappen. 
 
De input van beide sessies + de overige EVI Panels uitvoering worden gebundeld. Het verslag komt op 
de website www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl. Na de zomer 2015 vindt er besluitvorming 
plaats. Na 15 juni a.s. ontvangen de deelnemers de stukken met het verzoek na te gaan of ze zichzelf 
hierin herkennen en e.e.a. te toetsen. 
Het is mogelijk dat er nog een vervolgsessie gepland wordt om iedereen te informeren wat er met de 
input gedaan is. Degenen die de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen zich hiervoor ook aanmelden 
op de site  www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl. 
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