
Datum: juli 2019 

Betreft: Uitnodiging Regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij nodigen u van harte uit de voor regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis voor de regio’s 

Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg op 12 september 2019 van 09:00 – 13:30, 

locatie Buitenplaats Vaeshartelt, Weert 9, 6222 PG, Maastricht.  

 

Veel gaat goed na de hervorming van de Langdurige zorg, maar een aantal zaken ook niet. 

Burgers ervaren bijvoorbeeld nog steeds knelpunten bij het vinden en aanvragen van passende 

zorg en ondersteuning. ‘Waar vraag ik hulp in de huishouding aan? Wie warmt mijn maaltijd op? 

Wie kan mij helpen met mijn boodschappen? En hoe zit het met de ondersteuning van mijn 

chronisch zieke zoon als hij straks volwassen is?’ Dat wordt ook duidelijk in de onderzoeken van 

het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Nationale Ombudsman (NO). Het gaat dan met 

name om knelpunten in het vinden en aanvragen van zorg en ondersteuning, kwaliteit en 

beschikbaarheid daarvan, coördinatie en afstemming van zorg en ondersteuning met betrokken 

zorgverleners en de cliënt, de relatie tussen informele en formele zorg en cliëntondersteuning. 

Deze knelpunten spelen uiteraard niet overal en niet bij iedereen. Het is goed daar met alle 

betrokken partijen (gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, cliëntenorganisaties en 

aanbieders) over te spreken en te kijken hoe we hier gezamenlijk verder mee aan de slag kunnen. 

 

Regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis 

Het Rijk en VNG/gemeenten willen daarom gezamenlijk met de hiervoor genoemde partijen aan de 

slag. Omdat veel van de problemen in de uitvoeringspraktijk zich openbaren op lokaal/regionaal 

niveau komen er, in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgverzekeraars in de 

regio, regiobijeenkomsten om gezamenlijk vanuit de praktijk te verkennen wat nodig is om de 

uitvoering merkbaar te verbeteren. Gemeenten in de regio en andere lokale en regionale 

stakeholders, zoals zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, professionals, vrijwilligersorganisaties, 

mantelzorgers, zorgkantoren en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) worden uitgenodigd. De 

regiobijeenkomsten hebben een actiegericht karakter met als doel oplossingsrichtingen te 

bedenken voor knelpunten die burgers die thuis wonen ondervinden bij het gebruik van zorg en 

ondersteuning (ongeacht de wet waaruit dit wordt verstrekt). Iedere deelnemer kan voorafgaand 

aan de bijeenkomst vraagstukken agenderen; we richten de bijeenkomst naar wens en behoefte in. 

 

Vanaf half april t/m half september 2019 organiseren we 12 regiobijeenkomsten 'Merkbaar Beter 

Thuis' om met elkaar een gezamenlijke zoektocht naar oplossingsrichtingen aan te gaan. In deze 

regio treedt gemeente Maastricht als gastgemeente op. In de bijeenkomst staat het perspectief van 

de cliënt uiteraard steeds centraal. Voor nadere informatie over de knelpunten en de opzet van 

deze bijeenkomsten verwijzen wij u naar de bijlage. 

 

Beoogde opbrengsten 

De opbrengsten van de dialoog in de regiobijeenkomsten zien we als volgt: 

• Concrete start met het gezamenlijk oplossen van knelpunten in de uitvoering van zorg en 

ondersteuning aan mensen thuis. 
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• Het creëren van duurzame en sterke samenwerkingsrelaties op lokaal en regionaal niveau 

tussen belangrijke stakeholders die zijn betrokken bij de zorg en ondersteuning aan mensen 

thuis waarbij de samenwerkingsrelaties onder andere zijn gericht op het in de komende jaren 

aanpakken van knelpunten in de regio. Het is daarbij van belang de verbinding te leggen met 

de Juiste Zorg op de Juiste Plek, afspraken/hoofdlijnenakkoorden en diverse programma's. 

• Het leggen van een basis voor een duurzame samenwerkingsrelatie op regionaal niveau 

tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gemeenten, 

zorgverzekeraars/zorgkantoren, cliëntenorganisaties, professionals, vrijwilligersorganisaties, 

mantelzorgers en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

• Mogelijkheden om goede voorbeelden te delen binnen de regio en tussen regio's en 

oplossingsrichtingen verder te bespreken in eventuele verdiepingsbijeenkomsten. 

• Het benutten van ervaringen en inzichten uit de uitvoeringspraktijk ten behoeve van overleg 

met onder andere het parlement op landelijk niveau en de gemeenteraad op lokaal niveau. 

 

Wat vragen we van u? 

Als inwoner/cliënt met zorg en ondersteuning thuis of als vertegenwoordiger van een van de 

organisaties in het speelveld van zorg en ondersteuning in de regio, willen we u via deze mail van 

harte uitnodigen om deel te nemen aan de bijeenkomst. We zien het als kans om elkaar met alle 

betrokkenen te ontmoeten en voor een aantal knelpunten concreet en gericht oplossingsrichtingen 

te zoeken. Daarvoor is uw aanwezigheid onmisbaar. Door de focus van deze bijeenkomst op de 

uitvoeringspraktijk van zorg en ondersteuning thuis vanuit cliëntperspectief, denken wij bij uw 

organisatie aan twee of drie medewerkers met goed zicht op, dan wel ervaring in de praktijk. 

 

We vragen u zich vóór 19 augustus a.s. aan te melden via www.merkbaarbeterthuis.nl. In dit 

digitale aanmeldformulier vragen wij u drie knelpunten aan te geven die volgens u en/of uw 

organisatie het beste kunnen worden opgepakt in de regiobijeenkomst. Ook vragen we hier naar 

goede voorbeelden waarin knelpunten succesvol zijn opgepakt en waarvan anderen kunnen leren. 

Op basis van deze suggesties zal met medeorganisator gastgemeente Maastricht worden 

afgestemd wat de definitieve thema’s van de bijeenkomst zullen zijn. Bij aanmelding ontvangt u 

nadere praktische informatie.  

 

Voor vragen, opmerkingen of reacties kunt u terecht bij Anne Marie Tazelaar via 

merkbaarbeterthuis@significant.nl.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding en input. We hopen u 12 september as. te zien! 

 

Met vriendelijke groeten, mede namens Ali Rabarison, directeur beleid inclusieve samenleving / 

VNG en wethouder Mara de Graaf-van Haasen van gastgemeente Maastricht, 

 

 

Marieke Kleiboer 

Directeur DMO / Ministerie van VWS 

http://www.merkbaarbeterthuis.nl/
mailto:merkbaarbeterthuis@significant.nl

