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VERSLAG"BIJEENKOMST"EVI2PANEL"ADVIES2"EN"CLIËNTENRADEN"MAASTRICHT"EN"HEUVELLAND"

D.D."8"JULI"2015""

"

Aanwezig:"

Zie"presentielijst"(bijlage,"inclusief"afmeldingen)."

"

"

1.! OPENING"EN"MEDEDELINGEN"

"

Arthur"Jansen,"moderator,"heet"de"aanwezigen"van"harte"welkom."In"het"kader"van"de"interactieve"

ontwikkeling"van"het"beleidsplan"201622018"is"de"aanwezigen"gevraagd"hieraan"hun"medewerking"te"

willen"verlenen."Zij"hebben"antennes"in"de"samenleving"en"weten"wat"er"speelt,"waardoor"zij"een"

goede"inbreng"kunnen"leveren"voor"dit"plan."Tijdens"de"vorige"bijeenkomst"zijn"de"nodige"

bouwstenen"voor"het"beleidsplan"aangereikt."Vandaag"reageren"de"ambtenaren"daarop"met"hun"

denkrichting,"daarna"is"er"de"gelegenheid"daarover"van"gedachten"te"wisselen."

"

"

2.! VERSLAG"BIJEENKOMST"7"MEI"2015"

"

Het"verslag"wordt"naar"aanleiding"van"en"tekstueel"doorlopen"en"zonder"wijzigingen"vastgesteld.""

Het"aldus"goedgekeurde"verslag"zal"ook"worden"geplaatst"op"de"website"www.sociaaldomein2

maastricht2heuvelland.nl""

"

"

3.! POSITIONEREN"BIJEENKOMST"IN"HET"KADER"VAN"HET"OVERALL"PROCES"

"

Annemarie"Zweers"doorloopt"kort"het"traject"tot"nu"toe."Halverwege"april"is"gestart"met"de"EVI2

panels"als"aanloop"naar"het"nieuwe"beleidsplan."Wat"heeft"men"na"vier"maanden"decentralisatie"

ervaren/gevoeld/beleefd,"wat"wordt"gemist,"wat"kan"worden"verbeterd?"Er"zijn"bijeenkomsten"

georganiseerd"met"vier"panels,"te"weten:"Advies2"en"Cliëntenradenpanel,"Uitvoeringspanel,"

Portefeuillehouderspanel"en"Raadsledenpanel."Alle"opgehaalde"informatie"is"verwerkt"en"vanavond"

wordt"hieraan"een"vervolg"gegeven."Het"plan"bevindt"zich"nog"steeds"in"de"ontwikkelfase."Het"

definitieve"document"zal"in"september"tijdens"een"EVI2slotbijeenkomst"aan"alle"panelleden"

gezamenlijk"worden"gepresenteerd."De"precieze"datum"en"locatie"worden"zo"spoedig"mogelijk"

doorgegeven."

"

Op"een"opmerking"dat"het"zinvol"is"om"deze"EVI2panel"methode"te"evalueren,"merkt"ze"op"dat"de"

gemeente"hiertoe"zelf"ook"de"behoefte"voelt"en"dat"dit"in"het"najaar"zal"gebeuren."

"

"

4.! PRESENTATIE"NAMENS"DE"GEMEENTEN:"INBRENG"EVI2PANEL"–"AMBTELIJKE"DENKRICHTING"PER"

THEMA"

"

De"presentatie"wordt"gegeven"door"Sigrid"Haenen,"senior!communicatieadviseur"sociaal"domein"van"

de"gemeente"Maastricht."De"presentatie"is"toegevoegd"aan"het"verslag."

"

"

5.! SELECTIE"THEMA’S"VOOR"DE"GEDACHTENWISSELING""

"

Na"een"korte"inventarisatie"wordt"besloten"dat"alle"11"thema’s"worden"besproken."Maar"eerst"vraagt"

hij"de"aanwezigen"of"er"nog"algemene"opmerkingen"en/of"vragen"zijn"voor"wat"betreft"de"

presentatie."Deze"presentatie"gaat"om"beleid,"om"lijnen"die"worden"getrokken."Daarna"wordt"er"nog"
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"

een"slag"gemaakt"ter"concretisering."De"volgende"algemene"opmerkingen"naar"aanleiding"van"de"

presentatie"worden"gemaakt:"

"

•! In"de"presentatie"wordt"‘systeemtaal’"gebruikt,"die"maar"moeilijk"te"begrijpen"is."

Reactie:(dit(is(inderdaad(een(beperking(van(een(presentatie,(waarin(zo(kort(mogelijk(moet(worden(
geformuleerd.(Het(taalgebruik(in(het(plan(zal(begrijpelijker(zijn.(

•! In"deze"presentatie"is"moeilijk"te"zien"wat"vanuit"de"bouwstenen"is"getransformeerd"naar"het"

plan."Zaken"kunnen"niet"worden"geplaatst."

Reactie:(Het(speelveld(is(enorm(complex.(Tijdens(de(eerste(bijeenkomst(van(dit(panel(is(gestart(
met(het(inventariseren(van(de(belangrijkste(thema’s.(Daarna(zijn(de(ervaringen(m.b.t.(de(
geïnventariseerde(thema’s(verzameld(en(is(gekeken(naar(wat(er(in(de(praktijk(verbeterd(zou(
kunnen(worden.(Een(uit(dit(panel(samengestelde(werkgroep(heeft(vervolgens(verbeterpunten(
geïnventariseerd(en(geconcretiseerd,(waarna(de(ambtenaren(dit(‘huiswerk’(hebben(
meegenomen.(De(presentatie(van(vanavond(geeft(aan(wat(de(ambtenaren(met(deze(output(
hebben(gedaan(en(nu(moet(worden(gekeken(of(de(ambtelijke(denkrichting(overeen(komt(met(die(
van(het(panel.(

"

"

6.! GEDACHTENWISSELING""

"

Bij"de"bespreking"van"de"thema’s"komen"de"navolgende"zaken"aan"de"orde."

"

MONITORING"EN"EVALUATIE"

"

•! Aandacht"voor"de"juiste"terminologie."Bijvoorbeeld:""

2projectmatige"verandering/transitie"="uitvoeringskant"="project""
2transformatie"="kanteling"="proces,"is"een"cultuuromslag"

Reactie:(project(en(proces(kunnen(in(dit(kader(niet(los(worden(gezien(van(elkaar.(
•! Blijf"het"proces"volgen,"heb"aandacht"voor"de"cultuuromslag"en"de"effecten"die"dit"met"zich"

meebrengt."

Reactie:((de(ervaringen(van(de(burgers(zullen(structureel(worden(geëvalueerd.(Op(welke(wijze(dit(
gaat(gebeuren(is(nog(niet(bekend,(maar(de(burgers(zullen(worden(betrokken/bevraagd.(De(
authentieke(stem(van(de(burgers(zal(worden(gehoord!(

•! Dit"is"de"eerste"keer"dat"de"burgers"aan"de"voorkant"worden"betrokken"bij"het"ontwikkelen"van"

beleid"voor"burgers."Gemeenten"en"burgers"zullen"dan"ook"tijdens"het"proces"samen"gaan"

ervaren"hoe"zaken"lopen.""

"

BURGERKRACHT"EN"–INITIATIEVEN"

"

•! Er"zijn"doelgroepen"die"buiten"de"3D’s"vallen."

Reactie:(het(plan(wordt(gericht(op(alle(burgers(die(hulp(nodig(hebben.(
•! Ook"hier"wordt"weer"aandacht"gevraagd"voor"het"hanteren"van"de"juiste"terminologie."

Participatie"wordt"gezien"als"erg"op"‘zorg’"gericht,"maar"het"begrip"houdt"meer"in."Het"woord"

‘zelfredzaamheid’"wordt"gezien"als"‘het"wegzetten"van"zorg’."Dit"wekt"een"verkeerde"suggestie."

Het"moet"ook"worden"gezien"als"het"meedoen"van"de"kwetsbare"burger"in"de"samenlevering,"wat"

door"de"gemeente"zou"moeten"worden"gestimuleerd"en"gefaciliteerd."

Reactie:(in(de(Wmo(worden(ranges(van(zelfredzaamheid(en(eigen(kracht(gehanteerd.(Er(zijn(
mensen(die(zich(niet(zelf(in(hun(eigen(kracht(kunnen(zetten(en(hierbij(gefaciliteerd(moeten(
worden,(er(zijn(echter(ook(mensen(die(wel(voldoende(zelfredzaam(zijn,(en(die(worden(
gefaciliteerd(om(anderen(te(helpen(hun(eigen(kracht(te(vinden.(Daarvoor(kunnen(instrumenten(
als(netwerkcoaching(worden(gebruikt:(hoe(kun(je(burgers(hun(eigen(kracht(laten(aanboren.(
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•! De"suggestie"wordt"meegegeven"om"bij"punt"B."‘Realiseren"van"een"Steunpunt"Burgerinitiatieven"

met"coaches"en"specialisten"uit"het"bedrijfsleven’"te"kijken"in"hoeverre"het"netwerk"IMMENS"

(initiatief"van"het"MTB)"hierbij"van"nut"kan"zijn."
1
"

"

ZORG"EN"ONDERSTEUNING,"THUIS"EN"IN"DE"BUURT(
"

De"ambtelijke"reactie"met"betrekking"tot"dit"punt"wordt"voor"kennisgeving"aangenomen."

"

INFORMELE"ZORG"

"

•! Vrijwilligerswerk"doet"men"vrijwillig"en"men"kan"hiertoe"niet"verplicht"worden."

•! Wanneer"iemand"met"een"bijstandsuitkering"wordt"gevraagd"vrijwilligerswerk"te"doen"in"de"

Informele"zorg,"is"dit"maatwerk."Dit"kan"zolang"de"inschakeling"in"regulier"werk"hierdoor"niet"

wordt"belemmerd."

•! Wanneer"iemand"beschikbaar"moet"blijven"voor"de"arbeidsmarkt"2wat"in"sommige"gevallen"

gewoon"niet"mogelijk"is2"zegt"dit"iets"over"de"kijk"op"het"vrijwilligerswerk."Er"zou"daarom"een"

maatschappelijke"waarde"moeten"worden"gegeven"aan"vrijwilligerswerk."Dit"punt"raakt"ook"weer"

aan"de"‘basisinkomen’2gedachte."

•! Vrijwilligerswerk"in"intramurale"instellingen"is"vaak"‘gewoon’"mantelzorg,"die"door"familie"wordt"

geleverd."

•! In"hoeverre"kan"synergie"van"formele"en"informele"zorg"in"de"hand"worden"gewerkt?"

Reactie:"kwaliteit(van(zowel(formele(als(informele(zorg(is(belangrijk.(Synergie(is(belangrijk(op(
individueel(niveau((handjes(aan(het(bed)(maar(ook(op(andere(vlakken,(zodat(men(elkaar(beter(
leert(begrijpen.(Er(zullen(ontmoetingsmomenten,(netwerken(moeten(worden(gecreëerd(om(de(
synergie(te(bevorderen.(Ook(wil(men(bij(bestaande(netwerken(meer(informele(zorg(betrekken,(
bijvoorbeeld(jongeren@work2(

•! Een"succesfactor"zit"ook"in"de"mate"waarin"bestaande"zorginstellingen"zich"ontwikkelen"tot"

netwerkorganisaties,"zoals"bij"Envida"dat"zorg"zo"dicht"mogelijk"bij"de"zorgvrager"wil"brengen."

Bestaande"zorginstellingen"moeten"zich"ontwikkelen"tot"netwerkorganisaties"(nabijheid/"

verbindingen)."

"

MAATWERKVOORZIENINGEN"

"

•! De"termen"‘Maatwerk’"en"‘Maatwerkvoorziening’"werken"verwarrend."‘Individuele"voorziening’"

zou"een"beter"begrip"zijn."

•! Voor"een"second2opinion"bij"het"Keukentafelgesprek"zou"een"onafhankelijk"instituut"moeten"

worden"opgericht."

•! Mensen"moeten"bekend"zijn"met"de"mogelijkheid"tot"ondersteuning."

Reactie:(er(wordt(altijd(aangegeven(dat(bij(een(Keukentafelgesprek(een(tweede(persoon(kan(
worden(meegenomen(en(dat(Qindien(de(hulpvrager(hier(zelf(niet(over(beschiktQ(deze(aangevraagd(
kan(worden.(

•! Bij"een"Keukentafelgesprek"bestaat"een"structurele"ongelijkheid"tussen"de"hulpvrager"en"de"

overheid,"met"name"voor"burgers"met"GGz"problematiek."Gepleit"wordt"voor"een"onafhankelijke"

‘zorgadvocaat’,"‘2makelaar’.""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1
"IMMENS!is!een!onafhankelijk!platform!van!circa!100!à!150!gerenommeerde!werkgevers!in!de!regio!Maastricht!–!Heuvelland.!Zij!bieden!nieuwe!
kansen!aan!mensen!die!extra!steun!en!aandacht!nodig!hebben!om!hun!plek!op!de!arbeidsmarkt!te!vinden.!
"
2
"Maastricht!pakt!de!multiproblematiek!aan!met!behulp!van!het!expertteam!Jongeren@Work.!Dit!netwerk!van!UWV!Werkbedrijf,!
Sociale!Zekerheid,!Bureau!Jeugdzorg!Maastricht,!Stichting!Trajekt,!Leeuwenborgh!opleidingen,!LVO!,!MTB/Prolabor!en!andere!
instanties!bespreekt!kwetsbare!jongeren!en!helpt!waar!mogelijk."
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Reactie:(Het(is(van(belang(dat(er(adequate(ondersteuning(aanwezig(is.(Vanuit(de(overheid(moet(
worden(gezorgd(voor(kwaliteit(van(de(gemeentelijke(gesprekspartner.(De(hulpvrager(kan(
wanneer(hij(verder(niemand(heeft,(eventueel(worden(ondersteund(door(een(deskundige(uit(de(
eigen(achterban/koepelorganisatie,(die(de(door(het(Huis(voor(de(Zorg(ontwikkelde(training(heeft(
gevolgd.(

•! De"positie"van"MEE"moet"duidelijker"worden"gemaakt."

"

ALGEMENE"VOORZIENINGEN"

"

•! Sociale"kaart"is"toch"niet"vernieuwend?"

Reactie:(gedacht(moet(worden(aan(nieuwe(vormen(van(een(‘sociale(kaart’,(zoals(bijvoorbeeld(een(
(digitaal)(buurtplatform.(Het(gaat(er(niet(alleen(om(welk(zorgaanbod(voorhanden(is,(maar(ook(
om(wat(er(te(doen(is(in(de(buurt.(Een(digitaal(platform(voor(het(matchen(van(vraag(en(aanbod.(
Om(de(kloof(die(kan(ontstaan(door(de(digitalisering(te(dichten,(moet(vervolgens(ook(worden(
gekeken(naar(andere(instrumenten,(nieuwe(vormen(van(vrijwilligerswerk(om(mensen(over(de(
drempel(te(helpen.(

"

PREVENTIE"

"

•! Ambtelijk"is"men"het"ermee"eens"dat"er"een"interactief"te"ontwikkelen"visie"op"preventie"moet"

komen,"dat"men"gezamenlijk"op"weg"moet"gaan"naar"de"stip"op"de"horizon."

•! Opgemerkt"wordt"dat"bij"de"GGD"veel"gegevens"beschikbaar"zijn,"die"concrete"

aanknopingspunten"kunnen"opleveren"(VTV"–"Voorspelling"Toekomst"Volksgezondheid,"

Sdeniorenmonitor"e.d.)"voor"operationalisering"op"maatschappelijk"niveau"en"het"op"niet2

medisch"niveau"interventies"kunnen"plegen."

Reactie:(Dorien(Schouten((strategisch(beleidsadviseur(transformatie(sociaal(domein(van(de(
gemeente(Maastricht)(wordt(in(dezen(node(gemist.(Zij(kan(wegens(omstandigheden(vanavond(
niet(aanwezig(zijn.(Zij(houdt(zich(bezig(met(dit(onderwerp(en(heeft(hierover(contact(met(o.a.(
Universiteit(Maastricht(en(Zuyd(Hogeschool.(

(
VOLWAARDIG"BURGERSCHAP"

(
•! Het"basisinkomen"kan"een"belangrijke"rol"spelen"bij"dit"punt."

•! Probeer"tot"een"experiment"tot"komen"met"regelarme/regelvrije"zones."

"

VROEGSIGNALERING"

"

•! Is"het"mogelijk"burgers"toe"te"voegen"aan"de"sociale"wijkteams?"Burgers"kunnen"veel"signalen"

geven"en"worden"zo"verantwoordelijk"voor"hun"eigen"leefomgeving."

•! Er"moet"een"laagdrempelig"systeem"voor"signalering"zijn,"burgers"signaleren"maar"weten"

vervolgens"niet"waar"naar"toe"met"hun"signaal."

•! De"term"‘Rescue"Team’"is"geen"juiste"term,"kan"beter"‘Rapid"Response"Team’"heten."Maar"het"

idee"is"goed,"komt"vanuit"de"burgers"en"zou"gefaciliteerd"moeten"worden."

"

COMMUNICATIE"

"

•! ‘Stimuleren"van"nieuwe"mindset"bij"burgers’"is"geen"goede"uitdrukking,"roept"arrogantie"op."Zou"

door"iets"anders"moeten"worden"vervangen"waarin"wederkerigheid"met"overheid/instellingen"

tot"uitdrukking"komt."

•! Communicatie"via"ICT"is"geen"geschikt"middel"voor"alle"burgers.""
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•! Met"een"pilotgroep"bekijken"op"welke"manier"mensen"het"liefst"geïnformeerd"willen"worden."Bij"

sommige"gemeenten"in"het"Heuvelland"gebeurt"dit"al."

•! Goed"bekijken"in"hoeverre"dergelijke"pilots"alleen"lokaal"en"niet"regionaal"worden"gedaan,"zodat"

er"geen"dubbele"stromen"gaan"lopen"(in"de"praktijk"is"het"namelijk"al"voorgekomen"dat"via"

meerdere"kanalen"identieke"informatie"werd"verstrekt)."

Reactie:(communicatie(moet(in(het(hart(van(beleid(zitten,(dan(kan(daarop(worden(ingespeeld.(
(
BUREAUCRATIE"

"

•! Voorkom"onnodige"bureaucratie."Doe"niets"wat"niet"nodig"is."

•! Wordt"er"getoetst"op"beperking/aanvulling"van"regulering"(maatregelen,"constructies)"

Reactie:(hier(zou(een(‘waakhond’(op(kunnen(worden(gezet(
•! Deregulering,"zo"min"mogelijk"vooropgestelde"regels"hanteren"is"ook"durven"loslaten."Regels"

worden"door"onszelf"opgesteld,"moeten"niet"tegenstrijdig"aan"onszelf"worden."Aan"de"andere"

kant"willen"burgers"ook"zaken"kunnen"toetsen"(‘waarom"hij"wel"en"ik"niet...’)."Heel"veel"valt"

binnen"het"grijze"gebied"van"‘maatwerk’."

Reactie:(minder(bureaucratie(betekent(ook(minder(terug(kunnen(vallen(op(regelgeving,(waardoor(
het(begrip(‘vertrouwen’(weer(aan(de(orde(komt(

•! Loop"niet"weg"voor"terminologie,"voorkom"valkuilen.Durf"zaken"bij"hun"naam"te"noemen."Noem"

‘taakstelling’"!"‘visie’"en"noem"‘maatwerk’"!"‘bezuiniging’.""

"

INKOOP"EN"AANBESTEDING"

"

•! SROI"houdt"in"dat"er"in"contracten"met"bedrijven"wordt"opgenomen"dat"een"deel"van"de"

opbrengst"wordt"geïnvesteerd"als"‘Tegenprestatie’."(
•! Bestuurlijke"aanbesteding"geeft"veel"meer"mogelijkheden"om"voorwaarden"te"stellen"aan"

zorgleveranciers.(
•! Zijn"de"nieuwe"arrangementen"niet"een"vorm"van"bureaucratie?(

Reactie:(de(zorg(wordt(op(een(heel(andere(manier(ingekocht(dan(voorheen(door(het(Zorgkantoor,(
dat(afrekent(op(verrichtingen.(Door(de(gemeenten(wordt(veel(breder(aanbesteed(en(ingekocht.(
De(praktijk(van(werken(is(veel(simpeler:(10(arrangementen(tegen(130(verrichtingen.(

"

ALGEMEEN"

"

•! Is"er"‘kruisbestuiving’"geweest"met"de"andere"panels?"

Reactie:(de(output(van(alle(panels(wordt(verwerkt(en(vergeleken((overeenkomsten(en(verschillen).(
Opgemerkt(kan(worden(dat(er(heel(veel(overeenkomsten(zijn(geconstateerd(in(de(output(van(de(
verschillende(panels.(

•! Gemist"wordt"dat"het"plan"in"co2creatie"met"de"burger"is"ontwikkeld."Er"moet"een"signaal"uitgaan"

dat"de"burger"meedoet"in"het"nieuwe"systeem,"dat"hij"gehoord"wordt."Wellicht"in"het"voorwoord"

benoemen"dat"de"burger"partij"is"geweest"en"heeft"meegedacht.(
Reactie:(in(de(rapportage(van(de(Limburgse(verkenners(staan(heel(zinnige(teksten(die(hiervoor(
gebruikt(kunnen(worden."

"

"

7.! VERVOLGSTAPPEN"

"

Uit"de"gedachtenwisseling"blijkt"aamerkelijke"overeenstemming"tussen"wat"het"panel"vindt"en"de"

ambtelijke"weergave"hiervan."Er"is"sprake"van"een"aantal"nuanceringen"van"de"kant"van"het"panel."De"

gemeenten"kunnen"nu"de"volgende"slag"gaan"maken."Zoals"reeds"aangegeven"zal"eind"september"de"

slotbijeenkomst"worden"gehouden."De"leden"van"alle"panels"zullen"dan"gezamenlijk"worden"
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geïnformeerd"over"het"definitieve"plan."Daarna"zal"het"plan"de"gebruikelijke"routing"tot"

besluitvorming"doorlopen.""

"

Het"betreft"een"beleidsplan"waarin"de"geselecteerde"thema’s"zullen"terugkomen."Er"wordt"zoveel"

mogelijk"toegewerkt"naar"een"integraal"plan,"maar"dat"ligt"wettelijk"gezien"hier"en"daar"niet"zo"

eenvoudig."Er"worden"zaken"concreet"uitgewerkt"en"er"zal"ook"een"overzicht"worden"opgenomen"van"

verdere"activiteiten"die"de"komende"2"jaar"worden"uitgevoerd."Het"zal"zeker"geen"dichtgetimmerd"

plan"zijn."

"

Als"alles"loopt"zoals"het"zou"moeten"lopen"belanden"we"in"een"cyclisch"proces"van"planontwikkeling"–"

uitvoering"–"evaluatie."

"""""""""

"

"

8.! RONDVRAAG"EN"SLUITING"

"

Van"de"rondvraag"wordt"geen"gebruik"gemaakt."De"voorzitter"dankt"de"aanwezigen"voor"hun"inbreng"

en"sluit"de"bijeenkomst."

"


