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Van: Ronald Zoutendijk lu-e 	@siriz.nl> 
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 09:22 
Aan:10." 	;) <10.2.e @nninvws.nl> 
cc:10.2.e 	<1022 	. , @minvws nl>.  
Onderwerp: RE: Overbruggingsfinanciering 2019 VWS en koers Siriz 

@siriz.nl> 

Beste "1" 

Bedankt voor je bericht. 

Het gesprek met de Staatssecretaris op vrijdag a.s. is volgens mijn agenda van 09.00 tot 
10.00 uur en niet 's middags. 

Onze voornemens m.b.t. omzetting van de VBOK e.d. zullen worden geagendeerd in de 
najaars-ALV van de VBOK. 
Ik heb grote aarzelingen om onze voornemens hierover nu al op schrift te stellen. 
Ik wil namelijk voorkomen dat onze voornemens bekend worden bij derden (zoals Tweede 
Kamerleden), voordat we met de VBOK-leden hierover hebben gecommuniceerd. 
Overigens is het me niet duidelijk wat de verhouding tussen Siriz en de VBOK te maken 
heeft met de kwaliteitseisen die zijn gesteld in het kader van de open house-financiering 
van keuzehulp en online hulp. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06 9.2  

Siriz 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
085-130 1570 
www.siriz.nl   

) van:10.2.e 	<10.2.e prninvws.d> 
Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 16:15 
Aan: Ronald Zoutendijk"." 	Psiriz.nl> 
cc:10.2.e 	I <10.2.e 	@minvws.nl> 
Onderwerp: 

Hoi Ronald, 
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Je hebt een onderbouwing gegeven voor de bedragen die wij als VWS gaan toekennen als 
overbruggingskrediet voor preventielessen en keuzehulp. Het gaat om een overbruggingskrediet a 
157.000 voor offline/online keuzehulp tot 1 april. Voor de uitstel van de open house tot 1 juni ontvang 
je daar bovenop C 104.000. Tevens ontvang je € 250.000 voor preventielessen. De onderbouwing 
klopt ons inziens niet op alle onderdelen. Wij zouden graag willen dat je een subsidieverzoek indient in 
subsidieplein voor deze bedragen, maar dat je bij de preventielessen de onderbouwing verandert en 
de post 'opleiding/ training' verwijdert en deze onder de andere posten die je genoemd hebt verwerkt, 
omdat opleiding/ training niet past onder frictiekosten. 
Zo ook bij de online keuzehulp. Het gaat om de posten optimaliseren elektronisch patientendossier, 
training medewerkers, innovatiebudget toekomstbestendig maken en de post overige die in ons ogen 
geen frictiekosten zijn. Graag deze posten onderbrengen onder de post 'afbouw overhead'. Dit geldt 
ook voor de offline keuzehulp. Het gaat om de posten optimaliseren elektronisch patientendossier, 
training medewerkers, innovatiebudget toekomstbestendig maken, inzet gedragswetenschapper en de 
post overige welke in onze ogen geen frictiekosten zijn. Graag deze posten onderbrengen onder de 
post 'afbouw overhead' of de post afbouw personeelsbestand. 

Tot slot wil ik je vragen om uiterlijk woensdagavond ons te laten weten wat jullie precieze koers wordt 
rondom fusie Siriz en VBOK en hoe dit juridisch vorm gaat krijgen. Dan kunnen wij het gesprek dat wij 
vrijdagmiddag hebben over de open house ook goed voorbereiden. 

Dank alvast. 
10.2.e 
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