
Beste aanbieders en adviesraad maatschappelijke ondersteuning  
 
Fysieke overlegtafel  
Reeds eerder dit jaar hebben we aangekondigd  een fysieke overlegtafel (FOT) te  plannen. Zoals in 
het verleden afgesproken vindt het overleg plaats met een afvaardiging van de gecontracteerde 
partijen en de vertegenwoordiging van de adviesraad maatschappelijke ondersteuning. 
Ten opzichte van eerdere jaren/overleggen is de samenstelling van de FOT gewijzigd, onder andere 
door het wegvallen van Altracura. 
 
De samenstelling van de groep gecontracteerde aanbieders is nu als volgt bepaald:  
 

1. MeanderGroep      
2. Radar 
3. LEVANTOgroep 
4. Novizorg 
5. SGL 
6. Limburgse Zorgboeren 
7. SchoonGMS/Relim 
8. KORU Kerkrade 
9. Philadelphia 
10. IBWZ 

 
En verder de afvaardiging van de adviesraad mo: Martin Simons en John Huijnen  
 
Aanleiding  
De corona periode heeft voor iedereen tot veel uitdagingen geleid. Daarover heeft de gemeente 
Kerkrade in de voorgaande maanden met alle aanbieders regelmatig contact gehad. 
Thema’s  zoals  continuïteit van de dienstverlening, alternatieve wijzen van ondersteuning en 
financiële maatregelen waren regelmatig terugkerende onderwerpen.   
 
Datum en tijdstip / digitaal  
De FOT zal plaatsvinden op  vrijdag 11 december  (10.30 uur – 12.30 uur) . In dit overleg zullen onder 
andere de eerder genoemde onderwerpen worden besproken, met name de leer- en door-
ontwikkelmogelijkheden die zijn ontstaan uit de voorgaande periode.  
 
Gelet op de huidige corona maatregelen zal de FOT digitaal  (TEAMS) plaatsvinden.  Graag ontvangen 
we uiterlijk 9 december naam en mailadres van de deelnemer(s) aan de FOT; dit in verband met het 
toesturen van de TEAMS-link. Mocht een fysiek overleg toch mogelijk zijn (hetgeen uiteraard ook 
onze voorkeur heeft), zullen wij iedereen hierover tijdig informeren.  
 
De agenda voor het overleg wordt 1 week voor het overleg per mail verzonden. Zo nodig worden 
hieraan stukken toegevoegd. 
De overige gecontracteerde aanbieders worden uiteraard ook geïnformeerd over de FOT op 11 
december. Hiervoor maken we gebruik van de website.  
 
Mochten er vragen vooraf zijn, vernemen we deze graag.  
 
Met vr. groeten,    
 
ook namens Hans Keulers  
  



  

T.M.H. (Marie-Therese)  

Bindels-Counotte 

Bezoekadres Stadskantoor 

Markt 33 6461 EC Kerkrade 

Postbus 600 6460 AP Kerkrade 

Telefoon 14 045 

E-mail gemeentehuis@kerkrade.nl 

Website www.kerkrade.nl 

     

 
Beleidsmedewerker 

Werk Inkomen Zorg (WIZ) 

Maatschappelijke Zorg (MaZo) 

Telefoon 045-5676572 

Mobiel 06-43243084 

E-mail mtcnt@kerkrade.nl 
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