
 

 

 

Betreft: het vervolg van Merkbaar Beter Thuis 

Beste deelnemer aan een van de regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis, 

Eerder dit jaar ben je aanwezig geweest bij een van de 12 regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis. In deze 

bijeenkomst(en) ben je samen met andere deelnemers actief op zoek gegaan naar oplossingsrichtingen voor 

knelpunten in de zorg en ondersteuning voor mensen thuis. Het cliëntperspectief stond hierin centraal. 

Bedankt dat je er was! 

Er zijn mooie ideeën aangedragen en oplossingen voorgesteld. Wij hopen dat je tijdens de bijeenkomst en in 

het groepje waarin je een mogelijke oplossing hebt ‘ontworpen’, geïnspireerd bent geraakt om in je eigen regio 

of gemeente een vervolg te geven aan dit idee. 

De ideeën zijn terug te vinden in de verslagen van de bijeenkomsten. Aanvullend hebben we een 

tussenrapportage opgesteld waarin we de veel voorkomende onderwerpen en ideeën op een rijtje hebben 

gezet. Dit zien we al ‘rode draden’ zoals we die feitelijk uit de bijeenkomsten hebben gehaald. Een aantal 

ideeën uit de eerste bijeenkomsten zijn al verwerkt in de reactie van de Minister op de evaluaties van de 

Hervorming Langdurige Zorg.  

 
Een belangrijke vraag is nu natuurlijk: wat gebeurt er verder met de opbrengsten van de regiobijeenkomsten? 

Het volgende: in navolging op de regiobijeenkomsten vinden er in de komende maanden verdiepende 

bijeenkomsten plaats op verschillende thema’s. Het doel van deze bijeenkomsten is om met elkaar te 

verkennen hoe de bedachte oplossingsrichtingen in de praktijk gebracht kunnen worden. Afhankelijk van de 

thema’s hebben de bijeenkomsten een informatief, inspirerend en/of actiegericht (‘aan het werk’) karakter. 

Centraal staan thema’s die zijn bepaald aan de hand van tijdens bijeenkomsten veel gehoorde ideeën en 

oplossingsrichtingen. 

Op de volgende thema’s organiseren we de komende periode verdiepende bijeenkomsten: 

▪ Inwoner- en cliëntparticipatie 

▪ Onafhankelijke cliëntondersteuning 

▪ Overgang Wmo-Wlz 

▪ Wmo-spoed: respijtzorg 

▪ Eén regisseur bij de doelgroep 17-27 jarigen 

▪ Slimmer indiceren 

▪ Informatie-uitwisseling tussen professionals 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/02/kamerbrief-over-merkbaar-beter-thuis


Op de website van Merkbaar Beter Thuis vind je meer informatie over de verdiepende bijeenkomsten. De data 

voor de bijeenkomsten zijn nog niet in alle gevallen bekend, maar worden dat zo snel mogelijk. Wanneer je wil 

deelnemen en/of een actieve bijdrage wil leveren aan deze bijeenkomsten, dan kun je je inschrijven via 

dezelfde website. Heb je in de tussentijd nog vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dan naar 

merkbaarbeterthuis@significant.nl. 

Namens de organisatie van Merkbaar Beter Thuis van harte welkom bij het vervolg! 

 

https://merkbaarbeterthuis.nl/
mailto:merkbaarbeterthuis@significant.nl

