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Onderwerp 

Correspondentie 12 provincies met VWS over Sensoor 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de correspondentie tussen de 12 provincies 
en het ministerie van VWS over Sensoor. 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 

Op 4 juni heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dhr. 
van Rijn, in een brief aan de tweede kamer zijn visie op Hulp Op Afstand gege
ven. De Sensoor organisaties zijn een onderdeel van deze visie. Kort samengevat 
wordt hierover geschreven dat het overeind houden van het aanbod "anonieme 
hulp op afstand" van belang is en in de toekomst geborgd zal moeten worden in 
de WMO door dit wettelijk een bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid te 
maken van gemeenten. Hiervoor zal dan een landelijke voorziening getroffen 
worden. Het treffen van een landelijke voorziening is erop gericht om het aan
bod anonieme hulp op afstand op peil te houden, niet per se om de Sensoor 
organisatie overeind te houden. 
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Mededeling: 

De 12 provincies hebben - in het licht van hun eerdere correspondentie met het 
ministerie van VWS over de Sensoor organisaties - naar aanleiding van de visie 
van de staatssecretaris een gezamenlijke brief opgesteld waarin de waardering 
wordt uitgesproken dat de staatssecretaris maatregelen treft om anonieme hulp 
op afstand in de toekomst beschikbaar te houden. Daarnaast geven de provincies 
aan dat de Sensoor organisaties zelf aan zet zijn om te reorganiseren zodat zij 
zicht kunnen positioneren als en landelijke aanbieder voor deze vorm van dienst
verlening. 

Het vervolg 

Geen 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

HB 1522310 - Tweede Kamer brief - visie hulp op afstand 4 juni 2013.pdf 
HB 1518996 - definitieve_brief_12_provincies_aan_Van_Rijn_julL2013_.pdf 
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Correspondentie wt^kiitend 
richten' aêin hijft retouradres 
met venHeiding van de • 
datum én het:ken(nerk van. 
deze tii-ief. .. 

Geachte voorzitter, 

Inleiifing 
In mijn brief van. 11 december 2012 schreef ik u dat.ïk ..in overleg rriet Sensoor 
Nederland en andere betrokken organisaties: een beleidsvisie over het aanbod van 
hulp en;zorg op. afstand w îl formuleren, voordat ik eën beslissing kan nenien over 
de plek van de Sensoor diehstveriëhing iri dat kader. Met deze brief reageerde ik 
op de mdtié Voörtman van 6 december: 2012 (Karnerstukken I I 2012-2013, 33400 
XVI, nr, 79), waarinwérd verzocht om een.visie, op de dienstverlening van Sensoor 
en een voorstel voor structurele financiering..De motie werd door uw Kamer 
aangehouden.. 

In deze brief schets ik u mijn visie op. hulp op afstand en ga ik in op de keuzes die. 
hieraan zijn verbonden. Ik ga eerst in op de brede context van. hulp en zorg op 
afstand, in Nederland. Vervolgens.ga ik:specifieker in op anonieme hulp op afstand 
en kom tk tot mijn conclusies. 

Deze visie is-tot stand gekomen in goed overieg met organisaties die betrokken 
zijn bij het aanbieden van hulp op afstand in Nederland. Daarnaast werd 
ondermeer betrokken de analyse van de bedrijfsvoering van Sensoor Nederland en 
de regionale Sensoorvestigingen (Kamerstukken I I 2011-2012, 29247, nr. 177) en 
hetonderzoek naar hulp op afstand in Nederland (Kamerstukken H 2012-2013, 
33400 XVI, nr. 15). 

Waar spreken we over? 
In de gezamenlijke VWS-agenda Van systemen naar mensen', zoals opgenomen in 
de brief van 8 februan 2013 (Kamerstukken I I 2012 -2013, 32620, nr 78), is de 
kernboodschap dat we de mens centraal stellen en niet het systeem. Het 
versterken^ van zelfredzaamheid is-daarbij een belangrijk element. Zorg en 
ondersteuning zoveel mogelijk ttiuis en dicht in de buurt. Kijken naar wat mensen 
zelf kunnen en hoe hun omgeving daarbij kan ondersteunen. 

Hulp en zorg op afstand kunnen goede;;iT)ögelijkheden: bieden::o 
zelfredzaamheiö'bij te dragen. Het betreftlhetrbrede vëldivan aan:de ene kant de; 
zorg,;zoais;e-(mêntal)health en domotica,; vvaarbij hèt cöntactiiirhèt 



Kenmerk 

zorgprpfessfdnals plaats en tijdonafhankelijke plaats .vindt. Aan de andere kant 
ibetreft het de hulp of ondersteuning, van het bieden van.een Jüisterend oor bij 
ilevensproblemen en het geven van informatie en advies door vrijwilligers tot • izim-W'^Bs-mo 
•psychosociale hülp door professionals.' 

iWie.worstelt met- levënsvraagstukkëri en,niet meteen zijn sociale netwerk kan ^of 
wil belasten, vanwege het tijdstip waarop behoefte, bestaat aan contact, ómdat het 
sociale netwerk te klein is of ontbreekt, omdat er een gevoel van.schaamte Is of 
omdat men meer:deskundigheid zoekt,, kan op eenvoudige wijze steun krijgen.: 
iDaarbij hoeft,niet (meteen) een beroep te worden gedaan pp reguliere^ 
iprofessionèle ondersteuning. De dienstverlening ónder dé noemer hulp, op afstand 
kan dat meestal prima af. Door te luisteren, door zaken op een rijt je te helpen 
zetten,,,door te adviseren, door handvatten te bieden om problemen zelf het hoofd 
ite bieden, door te, wijzen op meer specifieke vormen van hulp waarvan gebruik 
kan worden gemaakt. Ergaat vaak ook een preventieve werking van uit; èsealatië 
;van problemen kan worden voorkomen door,mensen weer even verder te helpen. 

Huip op afstand voorziet:ook tn een behoéfte^die kennelijk niet door reguliere hulp 
wordt geboden. Met name anonimiteit én toegankelijkheid in acute si 
ppelën daarbij ,een rol van betekenis. Hulp op afstand kan dus enerzijds gezien; 
Worden als een ontlasting van de .(duurdere) zorgprofessionals in de eerste en 
^tweede lijn, maar kan anderzijds mensen op weg helpen naar de juiste 
ondersteuning of zorg. Het gaat dus om^kosten ëh ëffectivitèit. 

Bij hulp op afstand gaat het steeds om eenvoudig toegankelijke ,huip,zonder direct 
[face to face' contact. Onderkend wordt dat sprake kan zijn van een cont/nuüiTi. De 
bevveging, kan ,gaan yan, het bieden van een luisterend oor, naar. adviseren .of het 
bieden van begeleiding: Het kan uitmonden in behandeling iri.de-eerste óf tweede 
lijn. Kenmerken,yan al deze vormen van hulp en ondersteuning zijn: 
i l . Geen direét;Y3ce to face'cóhtact. 
I (Contact yerloopt via telefoon, e.-mai.l of chat, of,een combinatie daarvan. 
'2... Gebruikers (Contacten),kunnen, zowel anoniem .als niet anoriiem:,zijn.; 

Het kan dok ;zijn dat contacten anoniem beginnen maar dat later~ öp 
t yrijwillige.basis - de anonimiteit verdwijnt; 
'3. Zówél vrijwilligers ais professionals bieden hulp 
j Bij Sensoor èh Kindertelefoon wordt de hulp uitsluitend door (getrainde); 
! vrijwilligers geboden. Bij Korrelatie werken vi-ijwilligers, .maar complexere 
j vragen^worden behandeld door professionals'in, geestelijke gèzondhëidszorg 
I (actieve hulpyertening). Vrijwilligers van:de Stichting Ëx6:: verzorgen de eerste 

opvang in rélatie tot; personen, dje kanipe en yerwijzen 
zo nodig door ,naar de prpfessiOnals van de:Stichttng 113online voor 
diagnostiek en behandetihg. Steunpunten Huiselijk Geweld vyordèn üitsïuitend 

Het onderzoek naai-hulp op afstand in Nederland heeft het veld vari psy.chosociaie hulp: op 
.afstand in kaart gëbracHit:. Er is een goed beeld ontstaan vsn de diensirvërlening én hoe deze 
is georganiseerd. VWS is .t)etrokken bij meerdere organisaties die een yoem .van arionieme; 
Hülp of ,zorg,öp;afstar^d,,te biederi. Naast Sensoor gaat het ;bni Stichtirig KÖrreiatié,: 
'(psychosociale; hulp door professionals), Stichting E>̂6 en Stic i;i3qnline;(hulp:en zorg 
bij suïcidaliteit) en Slachtofferhulp (hulplijn sèksuèél; misbruik eii ,9eweicl)....̂ ^ do SHG's 
bieden de mogelijkheid om ano.niem hulp ;te vragen. Daarnaast v^brdt̂ de Kihdertefefoon^ 
gèfiriantierd door pfoyincies: uit ,öë doëlüitkenng;jéü Hulp óp' éfstand wórdt Öök wél 
.aangeboden in de:particuliere: sector. Humanitas biedt b!jvop.rt).eeld,.een luisterend por ;via • 
ee.n anonieme chaf faèilitèit en-Siriz biedt arionieiti- ta zwanger;is 
geworden. Daarnaast bestaat er nog,eén veelheid 
ingaat op ëen specifiek prob!eèrn; èn w . 



bemenst dOor professionals. 
Iémand die hulp zoekt kan al goed worden.geholpen door de vrijwilliger Het is 
goed mogelijk dat geconcludeerd wordt dat meer gespecialiseerde hulp nodig 
is die een beter getrainde vrijwilliger of een professionai vraagt. Dit kan Ook 
buiten de organisaties liggen in de vorm van;{nlet-anon!ëme) zorg ih dè;!^ of 
2* l i jn. De beweging kan pok weer terug gaan, wanneer dat wëer'beter 
passende hulp of ondersteuning is. 

4. Toegankelijk 
Hulp op afstand moet eenvoudig toegankelijk zijn. Afstand èn anonimiteit 
dragen: daar aan bi j , rnaar ook gemak wa.armee direct contact gelegd kan 
worden èn het ontbreken van eën (hoge) financiële drempel. Hier loopt het 
continuüm van zeef eenvoudig toegankelijk naar eeh toenemende selectiviteit, 
die samenhangt met het type hulp dat wordt gevraagd. 

5. (Minimale) kwaliteitseisen 
Hulp op afstand zou moeten voldoen aan kwaliteitseisen die passen bij de 
vórrVi van hulp die wordt geboden..Hier is sprake van een continuüm dat 
oploopt naarrnate de benodigde professionalitèit op de hulpvraag, toeneemt. 
InforiTiatie die wordt verstrekt;moet correct zijn en vrijwilligers moeten: in 
staat zijn daadwerkelijk hulp te verienen en kunnen herkennen wanneer 
professioneie hulp passende hulp is. Door het over te laten aan particulier 
initiatief verlieS:je daar grip op. Zeker in een situatie waarin het professionele 
hulp èn zorgcircuit ook een beroep doet op dë door vfijwiiligers bemenste 
diensten, mag er geën twijfel bestaan over de kwaliteit daarvan; Die kan niet. 
gegarandeerd worden wanneer het over wordt gelaten aan de vrije markt 
(financiering ;uit giften, fondsen e.d.), als deze al bereid zouden zijn hierin te 
investeren. Dit pleit voor (enige) overheidsbemoeienis. 6at geldt ook voor het 
garandéren van anonimiteit (waar nodig) én objectiviteit (zonder 
bela ngenverstrengeiing). 

In. het ohdèrzoèk haar hulp op afstand in Nederiand worden grofweg drie typen 
cliënten-gesignaleerd. Het kan gaan dm mensen die te rnaken hebben met 
eenzaamheid, die psychische problemen hebben (maar niet terecht kunnen: of 
willen bij de reguliere hulpverlening) of die problemen ervaren als gevolg van éèn 
'life event'. Daarnaast zijn er cliënten die organisaties vanwegè hun specifièke 
ëxpertiséfunctie benaderen, zoals op hét terrein van süïcideprêventie. 

Inpassen in de stelseis 
Anoniemé.hujp ,eri zorg öp afstand, is een aanvulling op het aantiod van hulp ,en 
zorg in de bestaande v/ettelijke (financierings)stelsels van VWS. De praktijk ts 
echter dat verschillende aanbieders van anpniëme hulp en zorg op afstand buiten 
die stelsels om worden gefinancierd. Juist omdat het een aanvulling is öp wat met 
de wettelijke stelsels is geregeld, zou het daar ook onderdeel van uit móéten 
maken. Het is mijn streven bm daar verandering in té brengen, doör ook 
anonieme hulp en zorg pp afstand waar nodig en mogelijk te regelen binnen de 
bestaande stelsels. 

Die lijn is ten aanzien van anpnierne errri.ental health al, ingezet. Nu is daar nog 
sprake van een tijdelijk subsidiebeleid^, maar mët:een wijziging yan dé 
Zorgverzekeringswet, waarvari: het wetsvoorstel ü binnenkort zal wórden 
aangeboden, wordt éëri structurele fegèling mogëltjk gehiaakt. Nü wordt de 

; Kenmerk 
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• Bij besluit yan öe;:Minister van Volksgezondheid,..WetZ!jn èn :Sb l3;,oktpbèr 2Ó11, nr., 
GZ GGGZ-3084690, Js een;it:ijdei!jk beleïdskadér̂ - v^ van anonieme e-mental 
health vastgesteld (Stcrt.:^2Öli:„ nr; 18936)':, Dat béleidskadéf^ëldtvöör de jsrèn 2012 éri 
2013 



tijdelijke subsidie vérstrekt door de minister op grond van de Kaderwet VWS-
subsidies en in de structurele situatie wordt de subsidie: verstrekt door het CV2 op Ketimerk 
grond van de Zorgverzekeringswet., 121043;i04485-Dt'io 

Ik. vyil de organisaties van hulp, op afstand met een.financieringsrelatie met het.rijk 
en provincies eveneens zo veel mogelijk inpassen in bestaande wettelijke stelsels. 
De Kindertelefoon is'al ingepast In een bestaand wettelijk stelsel. Ten aanziëri van 
de Kindertêlefoóh, nu nog provinciaal gefinancierd,, komt ër echter een wijziging; 
In het kader van dë stelselhèrziening jeugd gaat de bestuuriijke en financiële 
yerantwoordelijkheid voor de;Kindertelefoon per 1. januari 2015 naar gemeenten. 
In de Jeugdwet wordt daartoe opgenomen 'dat jeugdigen kosteloos.en anoniem 
advies kunnen krijgen over de door hen voorgelegde vragen met betrekking to t 
opgroei- en Opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen' (hét 
'wat'). Een zekere schaalgrootte en landelijke dékking is van belang. In overieg 
mét de VNG wordt bezien hoe, dit landelijk kan worden geregeld (het 'hoe'). 

Daarmée is ,nog niet alles binnen de stelsels geregeld. De Stichting Ex6 en 
Stichting l i3onl ine ontvangen een aparte instellingssubsidie. Al is de Stichting 
113on!iné een erkende zorginstelling, toch vindt bekostiging plaats buiten het 
reguliere financleringstelsel yan de zorg; (niét premiëgefïhanciefd) omaarigezién de 
Stichting l lSonl ine (en de Stichting Ex6) worden gefinancierd in het kader van het 
süiCidepreventiebeie.id. Tn de toekomst zie ik graag, dat ook deze hulp en zorgvorm; 
wordt opgenomen in het reguliere ftnancieringstelsel van.de zorg. Vanwege het 
bijzóndere karakter wordt vooralsnog de aparte subsidiering in het kader van het 
suïcideprëvehtiebëleid voortgezet, 
Ook de dienstvertening van Stichting Korrelatie moet een plaats vinden binnen de 
stelsels. Stichting Korrelatie biedt professionele psychosociale: hulp aangeboden, 
door psychologen.en maatschappelijk werkenden.. De dienstveriening kent 
aspecten van zowel zorg als ondersteuning. Daarom is niet één stelsel, direct 
aangewezen. Dè stichting is zelf ook bezig met een oriëntatie hun toekomstige 
diënstyeriëningsaanbod. Ik ga in ovêriëg mef Stichting Kórrelatië over de vraag of 
en hoe een plek binnen dë stelsels gevonden kan wordën. VopralsniDg handhaaf ïk 
mijn instellingssubsidië; 

Hulp op afstand in de Wmo 
Anonieme hulp op afstand zoals Sensoprorganisaties bieden - gesubsidieerd door 
de G4-gemeenten.pf (nu ,nog) provincies - kan gezien worden als-het bieden van 
inforrnatie eh adviës(cliëntonderstëuning) en/of psychosociale hulpveriening.. 
Bovendien is daarbij sprake vaii ëen grote inzet van vrijwilligers. Het is daarom 
logisch öm ,eeri vèrband met de Wmo, te leggen. Dë Steunpunten Hüisèlijk Geweld, 
en daarmee hun aanbod van anonieme hulp óp afstand, heeft al eén basis in de 
Wmo. In de bestuursafspraken 2011-2015 is de gemeente; gëpositióheërd als de; 
bestuurslaag die zich bezig houdt met taken die burgers en bedrijven rechtstreëks 
raken. Zorg en welzijn komen in deze afspraken niet meer als.kerntaak In het 
profiel yan provincies terug. Het is daarom mijhvoorneniién oni anonieme hulp op 
afstand wettelijk een bestuuriijke en financiële verahtwoördelijkheïd van 
gerheènten te maken, door éen landelijke voorziening op .të hémen. Hët gaat 
daarbij om dienstveriening dat primair is gericht op psychosociaré hulpveriënthg 
door het anoniëm en op afstand bieden van een luisterend oor aan yplwiassèneth 
die daarnnee een klankbord, tnforrriatie en advies V(/ordt geboden. 

Om tegemoet te konnen aan de problematiek verbonden aan het doorberekenen 
van kosten van anonierhe diensten ën öm eën laridelijkè dèkkihg të garanderen> 
wil ik erin voorzièn dat de kosten gelijkelijk doör :3lle gemeénteri worden 
gedragen. Uit: die bijdr^ge kan het landelijke aanbod worden gehnancierd; Ik volg 



hiermee het model dat ten aanzien van de Kindertelefoon is gëkozen, 

M^tde VNG ben ik in continu overieg over de vi/ijzigingen in de Wmo. Ten aanzien 
van hulp-op afstand zal het gesprek.zich richten op hoe daadwerkelijk; een 
landelijk dekkend aanbod van anonieme huip ojs afstand géboden kan „worden.. 

Wat betekent dit voor Sensoor? 
Het opnemen van een. voorzieriing in de Wmo iser niet op gericht Sensoor zelf 
overeind te houden, maar we! dat het type diènstveriening beschikbaar blijft. Deze 
voorziet inimers in een behoefte. Die dienstverlening kan Onmogelijk aangeboden 
blijven worden in de huidige; organisatievorm van Sensöor Niet allèen omdat k 
niet over dë middelen beschikom.de financiering van die dienstveriening tijdelijk 
óp mij te némen tot het in de nieuvve Wmo wettelijk is geregeld, maar ook omdat 
de structuur van regionaal zeifstanding opererende vestigingen met teder een 
eigen bestuur, directie en huisvesting onnodig gecompliceerd en kostbaar is. Ook: 
inhoudelijk is er ruimte: voor verbetering, dóór aandacht te schenken aan het in 
relatie töt de kosten (circa 6 miljoen euro totaal) kleinè aantal unieke bellers 
(10.000 op. ruim 280.000 gesprekken in 2011)., Er zijn veel bellers die 
herhaaldëlijk;bellen. Dat kan in bepaalde geVallèn nuttig zijn, maar er moet voor 
worden gewaakt dat men blijft hangen in hetbieden van een,luisterend oor, terwijl 
soms. juist wel spectfieke;hulp.of zorg in .de 1̂ - of 2^ lijn nodig,is. 

Het is duidelijk dat de voorgenomen veranderingen niet van dë ene op de andere 
dag-gereed zuilen zijn. Dë wijziging van de Wmo zal niet voof •I janijari 2015 ,in 
werking treden. Tegelijkertijd trekken sommige provincies zich al eerder terug ais 
financier. Daar kan ik geen onrriiddellijke oplossing voor bieden. De 
insteiiingssubsid!e; VOÓF̂ de koepel Sensoor Nederland blijft tot die tijd in ieder 
geval voortbestaan-*. Daarmee blijft ook het landelijke telefoonnummer In de lucht. 
In deze tijdelijke situatie zullen de regionale Sensoorvestigingen. gezamenlijk 
bellers dié dat landëlijke nummer bellen të woord staan. Dié situatië is niet idéaal^ 
maar bij dè meeste provincies ts er in 2014 nog sprake van (gedeëltelijke) 
voortzetting van ;dè,subsidié aan de regionale Senspororganisatië. Doör .de 
öphëfftng van Senspor Noord-Brabant zuilen bellers uit die regio in 2014 geen 
vrijwilligers uit hun provincie aan de telefoon krijgen,: maar ik verwacht dat bellers 
uit deze regio terecht; kunnen bij ;de overige Sénsporvestigingen. 

Daarnaast: is aan de orde dat Sensoororganisaties kunnen fungèren als 
telefonische achtervang, met namë buiten kantooruren; voor andere organisaties?. 
Mijn uitgangspurit ts datórgahisaties dië gebruik nhaken van dëze dienstveriehirig 
hiervoor de kostprijs: betalen. 

Sensoor Nederiand zietzelf mogelijkheden om te i<omen tot een nieuwe; 
organisatie. Eén organisatie, die werkt zonder zelfstandig opererende locale 
vestigingen :en.- .mede daardoor - goedkoper en efficiënter kan zijn. De:in 
opdracht van VWS uitgevoerde; onderzoeken bieden daar óbk handvatten voof Mët: 

Dë koepel Sënsbbr Nederland ontvangt ihstellihgssubsidië Voof aci:fvttëiten:gëritBt öp het 
faeiiiteren en afstemmen :van,het werk van d̂ ^̂  
onder rriéër öhöèr meéfafstèmmihg,, kennis^ yan/la'ndelijke 
commijhicatie,'(pfcimptie;,en Werving Vrijvyiilligerej èhiitó techniek vbbf^fe 
te|efo6niiümmer, cHatfaciliféiten èh e-rnail.; 

Afhankeitjk Van regionale afspraken. Hfet betreft onder meer het Algemeeri rriaatschappelijk-. 
werk, Mee.jorgariisatifes,: GGZ-ihsteHirigen, ad,vies en meldpunt huiseiijk geweid ën 
ex6/ll3oniine. 
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déze handvatten en het vóóruit-zicht op wettelijke verankering van de 
dienstveriening. in de Wmo heb ik mijn toezegging om Sensoor te ondersteunen bij 
het vinden van een oplossing gestand gedaan.. 
Ten aanzien van de nieuwe organisatie die Sensoor Nederiand voor ogen heeft, is 
te voorzièn dat dit een forse reorganisatie zal betekenen: Dat,vereist 
zorgvuldigheid en dèskundige begeleiding. Öm dat vanaf het begin mogeli jkte 
maken, ben ik bereid aah de kosten van de reorganisatie in 2013 en 2014 

.eennialig bij te dragen. Voorwaarde daarvoor is dat het plan voldoende draagvlak 
krijgt van de.Sensoorvestigingen die zijn.aangesloten bij de koepel Sensoor 
Nederiand. De gerneenten bepalen uiteindelijk hóé en door wie straks aan dè 
landelijke voorziëning uitvoering wordtgëgeven. Sensoor kan zich dan 

, presenteren als,ëen,goede mogelijke partner voor de gemeenten. 

Kenmerk 
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|.Hoogachtend, 
I de staatssecretaris, van- Volksgezondheid, 
i Welzijn eri Sport, 



provincie H O L L A N D 
ZUID 

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport 

De heer drs. M.J. van Rijn 

Postbus 20350 

2500 EJ DEN HAAG. 

Lid Gedeputeerde Staten 

R.A. Janssen 

Contact 

070 441 70 86 
ra.janssen@pzh.nl 

ing. C.J.F.M. van den Tiliaar 
T 070 - 441 70 31 
cjfm.vanden.tillaar@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T070-441 66 11 
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Datum 

11 juli 2013 
Ons kenmerk 

PZH-2013-416263910 
Uw kenmerk 

Bijlagen 
Onderwerp 

Sensoororganisaties 

Geachte heer Van Rijn, 

De gezamenlijke provincies reageren in deze brief op uw 'Visie hulp op afstand' die u 

heeft verwoord in een brief die gericht is aan de Tweede Kamer (d.d, 4 juni 2013). Wij 

waarderen de maatregelen die door het ministerie worden genomen waardoor 

anonieme hulp op afstand in de toekomst beschikbaar zal blijven. Hiermee is wat ons 

betreft een oplossing gevonden die aansluit op de afzonderlijke provinciale trajecten. 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Hasg CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

In brieven aan u (d.d. 27 november 2012, kenmerk: PZH-2012-358851436) en aan uw 

voorganger (d.d. 16 januari 2012, kenmerk: PZH-2012-320260921) heb ik, namens de 

twaalf provincies, aandacht gevraagd voor de verantwoordelijkheid die bij het Rijk ligt 

om een oplossing te vinden voor de toekomst van dienstverlening gericht op anonieme 

hulp op afstand. 

Wij stellen het op prijs dat u met het vaststellen van de visie de verantwoordelijkheid 

heeft genomen met het oog op het beschikbaar blijven van anonieme hulp op afstand. 

Wij vinden dat u een helder beeld schetst van de mogelijkheden en onmogelijkheden 

die samenhangen met de huidige vorm waarin Sensoor is georganiseerd. 

Daarbij is Sensoor nu aan zet om aan een reorganisatie vorm te geven waarmee ze 

zichzelf kan positioneren als landelijke aanbieder van deze vorm van dienstverlening. 
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In dat kader hebben wij waardering voor uw bereidheid om aan de kosten van deze 
reorganisatie in 2013 en 2014 bij te dragen. 

Hoogachtend, 
namens alle provinciale portefeuillehouders Sensoor, 

R.A.Janssen 
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Afschrift aan: 
- Mevr. W, Ottevanger, Directeur Sensoor Nederland, Koningin Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht 
- Mevr. C. Schokker, Gedeputeerde provincie Friesland, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 
- Dhr. J. Lodders, Gedeputeerde provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
- Mevr. M, Besselink, Gedeputeerde provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen 
- Mevr. E. Sweet, Gedeputeerde provincie Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem 
- Mevr. A.M.A. Pennarts, Gedeputeerde provmcie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
- Dhr E. Boerman, Gedeputeerde provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle 
- Dhr. A. Van der Tuuk, Gedeputeerde provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen 
- Dhr JJ. Van Dijk, Gedeputeerde provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem 
- Mevr. B. Van Haaften-Harkema, Gedeputeerde provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 
- Dhr. G.R.J. van Heukelom, Gedeputeerde provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg 
- Dhr. P.H. van Dijk, Gedeputeerde provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht 
- De leden van de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (door tussenkomst griffier). 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
- IPO, t.a.v. drs. CE; Roozemond, Postbus 16107, 2500 BC Den Haag 


