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In uw brief van 16 januari 2012 met kenmerk PZH-2012-320260921 brengt u de
problematiek rond de toekomstige financiering van de Sensoor-organisaties onder
mljn aandacht. Dit doet u mede namens de gedeputeerden met Sensoororganisaties in hun portefeuille. U vraagt mij na te gaan of rijksmiddelen ingezet
kunnen worden voor deze organisaties.
In de afgelopen maanden hebben mijn medewerkers regelmatig en in goede sfeer
overlegd met het bestuur van Sensoor Nederland over hoe VWS kan ondersteunen
bij het vinden van een adequate oplossing. Op mijn initiatief hebben Sensoor en ik
besloten om onderzoek te doen naar de bedrijfseconomische situatie waarin de 13
Sensoor-organisaties zich bevinden en de omgeving waarin zij opereren.
Het programma van eisen is in de afgelopen periode in nauw overleg met Sensoor
Nederland geformuleerd. Het onderzoek zal worden betaald door VWS. Zowel
Sensoor Nederland als mijn medewerkers begeleiden het onderzoek. Het is de
bedoeling dat Sensoor op basis van dit onderzoek haar visie formuleert op
mogelijkheden voor structured financiering en voor Innovatie van de
dienstverlening. Vervolgens zal ik met Sensoor bespreken hoe ik Sensoor kan
helpen om deze visie te verwezenlijken.
Ik ben mij er terdege van bewust dat er snel een besluit moet komen over de
toekomst van deze hulp op afstand. Met de start van het genoemde onderzoek is
een eerste stap gezet om tot dit besluit te komen. De mogelijkheid en
wenselijkheid van de inzet van rijksmiddelen voor Sensoor zal later in het proces
aan de orde komen. Medio dit jaar moet er duidelijkheid zijn.
Het verheugt mij dat u met uw collega's van de andere provinces zo betrokken
bent bij het werk van de Sensoor-organisaties. De Inzet van de vele vrijwllligers
voor kwetsbare mensen is inderdaad van groot maatschappelijk belang. Ik hoop
dan ook dat u, in afwachting van een structured oplossing, alles in het werk stelt
om de Sensoor-organisaties in stand te houden.
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Op zijn verzoek heb ik de griffier van de vaste Kamercommissie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een kopie van deze brief gestuurd.
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mw. drs. W.L.LJEl VeJdhuijzen van Zanten-Hyllner
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