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Geachte

Bijlage
A, B

In uw brief van 9 maart 2016, ontvangen op 10 maart 2016, heeft u
namens uw cliënt Brarichebelang Thuiszorg Nederland met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over de financiële
moeilijkheden c.q. het continuïteitsvraagstuk van TSN Thuiszorg.
U vraagt om de documenten betreffende overleggen inclusief agenda’s,
verslagen, actielijsten, afsprakenhijsten, bezoekerslijsten en onderliggende
correspondentie (zowel intern als extern) tussen:
•
De bewindspersoon en vertegenwoordigers van TSN Thuiszorg, Buurtzorg
Nederland, Buurtdiensten Nederland en familiehulp i.o.;
• Tussen vertegenwoordigers van het ministerie (of andere ministeries) en
voornoemde partijen (mcl. bezoekerslijsten);
•
De bewindspersoon dan wel vertegenwoordigers van het ministerie (of
andere ministeries) en welke afspraken er zijn gemaakt rondom de inzet
van de middelen mnnovatiebudget en Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).
Het betreft de periode 1 oktober 2015 tot en met 9 maart 2016 (datum Wob
verzoek).
-

-

Uw briel
9 maart 2016

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

De ontvangst van uw verzoek is u schriftelijk bevestigd bij brief van 11 maart
2016, kenmerk 20 16.034 DWJZ-946055.
Naar aanleiding van het verzoek is er op verschillende momenten telefonisch
contact geweest om te bezien of het verzoek nader geconcretiseerd zou kunnen
worden danwel of het verzoek zou kunnen worden afgedaan in deelbesluiten.
Hiertoe is ook schriftelijke gecorrespondeerd op 31 maart 2016, in reactie op uw
brief van 29 maart 2016. Tevens is er mailcontact geweest op 18 april 2016.
In dit contact is aangegeven dat het verzoek in fasen zal worden afgedaan. U
heeft aangegeven de besluitvorming af te wachten. Bij e-mail van 17 mei 2016
heeft u laten weten dat u verwacht dat met één besluit over het gehele verzoek
zal worden besloten.
In de brief van 1 april 2016 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.
In de brief van 22 april 2016 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is
opgeschort vanwege het vragen van zienswijzen aan derden. De uiterlijke
beslistermijn is daarmee 19 mei 2016 geworden.
Op 17 mei 2016, 30 mei 2016 en 21juni 2016 is aan u de stand van zaken van de
behandeling van het Wob-verzoek toegelicht.
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Op 14 juli 2016 heeft u het eerste cleelbesluit op uw verzoek ontvangen.
Per e-mail van 18 augustus 2016 heeft u een pro forma bezwaarschrift ingediend
tegen het besluit van 14 juli 2016. Op 23 februari 2017 heeft u de beslissing op
bezwaar ontvangen.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
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Bij e-mail van 21 december 2016 bent u op de hoogte gesteld van het feit dat er
zienswijzen worden gevraagd inzake het tweede deelbesluit.
Dit onderhavige besluit betreft het tweede en laatste deelbesluit op uw wob
verzoek. Het besluit heeft alleen betrekking op de in bijlage 13 genoemde
documenten.
Met excuses voor de langere behandeltermijn ontvangt u hierbij mijn besluit.
Het ministerie van VWS maakt de kosten voor de behandeling van een Wob
verzoek inzichtelijk en informeert verzoeker hierover. De behandeling van uw
Wob-verzoek heeft het ministerie van VWS in ieder geval € 2878,- gekost.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar bijlage A.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als bijlage B bij dit
besluit is gevoegd. In deze inventarisatielijst staat per document welke
weigeringsgronden zijn toegepast. Tevens zijn deze weigeringsgronden op de
documenten aangegeven. Overal waar 11.1 is aangegeven dient tevens 10.2.g
gelezen te worden.
Sommige documenten bevat informatie die niet onder de reikwijdte van het
verzoek valt. Tevens bevatten sommige stukken dubbelingen. Deze informatie is
in beide gevallen dan ook als zodanig weggelakt.
Zienswijzen
U bent bij e-mail van 21 december 2016 bericht dat er derdebelanghebbenden
zijn bij de openbaarmaking van diverse documenten en dat deze in de
gelegenheid zijn gesteld hierover een zienswijze te geven. Verschillende partijen
hebben niet gereageerd. De vier derdebelanghebbenden die hebben gereageerd
heeft er één geen bedenkingen en wordt er door de overige drie derde
belanghebbenden een beroep gedaan op respectievelijk de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer en persoonlijke beleidsopvat±ingen in een stuk voor intern
beraad. De zienswijzen van de derdebelanghebbenden heb ik in mijn beoordeling
meegenomen. Zie hiervoor het gestelde onder het kopje Motivering.
Besluit
Ik besluit de door u gevraagde informatie (deels) openbaar te maken. Voor een
nadere specificatie per document verwijs ik naar bijlage 13 en de documenten. De
reden waarom ik deze informatie (deels) openbaar maak volgt uit hetgeen ik
hieronder heb opgenomen onder het kopje Motivering.
Op bepaalde documenten zijn overigens meerdere weigeringsgronden naast en
afzonderlijk van elkaar van toepassing. Zie hiertoe bijlage B en het gestelde
onder het kopje Motivering.
—

—
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Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de
Wob.
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Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob, dient het publieke belang van
een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke
mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden
gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker.
Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene
belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van
de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de
afweging dan ook plaats.
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In diverse documenten staan (in)directe identificerende persoonsgegevens. Dit
betreft onder meer namen van ambtenaren van mijn ministerie en externen,
telefoonnummers en gegevens inzake de bereikbaarheid. Tevens betreft dit de
verwijzing naar een boek dat geschreven is door een betrokkene.
Openbaarmaking hiervan zou leiden tot herleidbaarheid naar deze persoon en een
inbreuk op zijn/haar persoonlijke levenssfeer. Ik ben met de derdebelanghebbenden van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat
de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het
algemene belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens in deze
documenten onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.e.
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij nog het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaarmaken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in
de zin van de Wob.
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden. Ik ben van oordeel dat het algemene belang
van openbaarmaking in dit specifieke geval niet opweegt tegen dat van het
voorkomen van onevenredige benadeling. Hiertoe merk ik het volgende op.
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Diverse documenten bevatten persoonlijke beleidsopvattingen, zoals voorstellen
en opvattingen van betrokken ambtenaren en medewerkers van een externe partij
die betrokken is bij het beraad. Tevens lak ik met voorgaande redenering taxaties
weg die zijn gedeeld met een betrokken externe partij. Openbaarmaking van de
gevraagde informatie zou het functioneren van het openbaar bestuur ernstig
benadelen. Openbaarmaking van de gevraagde informatie brengt het risico met
zich dat een goede communicatie in dergelijke gevallen in het geding komt.
Hiermee volg ik de zienswijze van de derdebelanghebbende.

Directie Wetgeving en
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Voorgaande informatie weiger ik derhalve onder vermelding van: 1O.2.g. Tevens
lak ik deze Informatie deels weg met een beroep op artikel 11, eerste lid, van de
Wob.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek
om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die
van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
-

In diverse documenten is sprake van opvattingen, voorstellen, opmerkingen,
voorbereidende constateringen en persoonlijke taxaties in intern contact, extern
contact en interne terugkoppelingen van onder meer (telefoon)gesprekken. Ik
weiger deze informatie openbaar te maken met een beroep op deze
weigeringsgrond. In het kader van haar bekommering met de continuïteit van
zorg heeft VWS intern taxaties, meningen en opvattingen gedeeld. Tevens heeft
zij deze opvattingen in sommige gevallen uitgewisseld met een externe
gesprekspartner in dit dossier ten aanzien van de verkenning van een eventuele
oplossing. Daarnaast zijn er adviezen ingewonnen bij de landsadvocaat. Ik ben
van oordeel dat dit contact en het inwinnen van advies vrijelijk moet kunnen
plaatsvinden om in dergelijke bijzondere situaties te kunnen overleggen,
brainstormen en oplossingen te verkennen. Ten aanzien van het ingewonnen
advies, wijs ik tevens op vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Adviezen van de Landsadvocaat dienen te worden
beschouwd als documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad die
persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, zodat artikel 11 Wob zich tegen de
openbaarmaking ervan verzet (zie ABRvS 24juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1942
en ABRvS 21 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT2132). Hiermee volg ik de
derdebelanghebbende in haar zienswijze.
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Algehele weigering
Voorgaande afwegingen maken dat sommige documenten in het geheel niet
openbaar worden gemaakt. Ten aanzien van deze documenten wijs ik op het
volgende. De (beperkte hoeveelheid) in de documenten opgenomen feitelijke
informatie is zodanig verweven met de opvattingen en de inhoud van bijvoorbeeld
de e-mail of optie verkennend stuk, dat deze niet van de persoonlijke
beleidsopvattingen kan worden gescheiden. Ik verwijs in dit verband naar de
uitspraak van de Afdeling van 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6911. Als de
persoonlijke beleidsopvattingen en de daarmee verweven feitelijke informatie
onleesbaar worden gemaakt, bevatten de genoemde documenten in het geheel
geen informatie meer of Is de resterende feitelijke informatie zodanig
fragmentarisch of marginaal, dat deze niet zelfstandig leesbaar is.
Openbaarmaking hiervan zou dan ook zinledig zijn. Ik verwijs in dit verband naar
de uitspraak van de Afdeling van 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:385. Dit
geldt ook voor documenten waar het grootste gedeelte dubbel is met een ander
betrokken document, waardoor openbaarmaking van het dubbele document
zinledig zou zijn.

Directie Wetgeving en
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Wijze van openbaarmaking
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na
dagtekening van deze beschikking, aan te geven of men bedenkingen heeft tegen
openbaarmaking van de door u gevraagde informatie. Dit kan door het indienen
van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en door daarnaast bij de
rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, het onderhavige
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na
dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift Is ingediend en een voorlopige
voorziening is aangevraagd, wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter
afgewacht, voordat tot daadwerkelijke openbaarma king wordt overgegaan.
Hebben de belanghebbenden geen bedenkingen tegen de openbaarmaking dan
worden de door u gevraagde documenten na twee weken na dagtekening van het
besluit aan u verstrekt.
Plaatsing op interne t
De stukken die met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder
openbaar worden, zullen op yjjjisoverheid.nl worden geplaatst.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.
Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn e
ç1 Sport,
1
namens fçleze,
,de plv.JerF
’-Generaal,
3

Fnr. G..A. van Crjkam
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Bezwaar
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http ://www. rijksoverheid. n/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kan inschatten.

Directie WetgevIng en
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Ons kenmerk
2016.034/082
1126324-163320-WJZ

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden.
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij
voorkeur met een ingescande handtekening.
Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per
post naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag.
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.
Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk, boetezaaknummer van deze brief
(deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn)
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien, Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met
het bezwaarschrift.
Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat
ii bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.
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Bijlage A

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor
zover dit:
a.
de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b.
de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c.
bedrijft- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d.
persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2
van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c end, bedoelde
bestuursorganen;
c.
de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f.
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen
nemen van de Informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

Directie Wetgeving en
juridische Zaken
Ons kenmerk
20 16. 034/D82
11263241633 20-W)Z

(...)
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvatti ngen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot
personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is
gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid,
tweede volziri, is van overeenkomstige toepassing.
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Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2016,34 deelbesluit

20-11-2015
25-9-2015

25-9-2015
25-9-2015

Bijlage bij document 1: nota

Memo ter voorbereiding overleg

Bijlage bi] document 2: situatieschets
Bijlage bij document 2: overzicht nieuwsberichten
Bijlage bij document 2: VWS beleid
Bijlage bij document 2: voorstellen
Bijlage bij document 2: argumenten
Memo tervoorbereiding belafspraak
Bijlage bij document 3: aanleiding
Bijlage bij document 3: voorstellen

Bijlage bij document 3: antwoorden op aanvullende vragen
E-mailwisseling VWS intern over belafspraak
E-mailwisseîing SZW en VWS over plan van aanpak
Bijlage bij documentS: Nota TSN
Bijlage bij documentS: plan van aanpak conceptversiemet
opmerkingen
E-mailwisseling VWS intern over overleg met TSN

1.1

2.

2.1
2.2

3.3

3.

2-11-2015

T5N gemeenten en VNG

E-mail VWS

14.

intern over bijeenkomst

29-10-2015

Bijlage bij document 13: antwoorden op aanvullende vragen

gedeeltelijk

geheel
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk

15-9-2015
27-10-2015

27-10-2015
27-10-2015
27-10-2015
28-10-2015
28-10-2015
28-10-2015
29-10-2015
29-10-2015

gedeeltelijk

gedeeltelijk

gedeeltelijk
gedeeltelijk

gedeeltelijk

gedeeltelijk
gedeeltelijk

18-9-2015

27-10-2015

11.1
1 1.1
11.1
11.1

10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

NVT
11.1 en 10.2.g
10.2.e
10.2e, 11.1 en
10.2.e, 11.1 en
10.2.e, 11.1 en
10.2.e, 11.1 en
11.1 en 10.2.g

10.2.g
10.2.g
10.2.g
10.2.g

en 10.2.g
en 10.2.g
en 10.2.g
en 10.2.g

11.1 en 2
1O.
.
g

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

gedeeltelijk
gedeeltelijk

27-10-2015

10.2e
NVT
lOZe

10.2.e

NVT
10.2.e,
10.2.e,
10.2.e,
10.2.e,

NVT
NVT

NVT
11.1
NVT,
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

NVT

NVT

10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e

10.2.e

Weigeringsgronden

gedeeltelijk
geheel
gedeeltelijk

gedeeltelijk
gedeeltelijk

geheel
gedeeltelijk
niet openbaar
gedeeltelijk

geheel
gedeeltelijk
geheel
gedeeltelijk
NVT
NVT

geheel
geheel

gedeeltelijk

gedeeltelijk

gedeeltelijk

Openbaarmaking

26-10-2015
26-10-2015
26-10-2015

13.2

7.

E-mail VWS intern over stukken TSN
Bijlage bij document?: verschillende scenarios
Bijlage bij document 7: memo
E.mailwisseling VWS intern over stukken TSN
E-mail VWS intern over 5tukken toekomstperspectief
Bijlage bij document 9: nota
Bijlage bij document 9: Brief CNV aan VWS
Bijlage bij document 9: uitkomst ambtelijk overleg
Bijlage bij document 9: visie CNV
Bijlage bij document 9: Voorstellen TSN
Bijlage bij document 9: informatie TSN
Mail VNG en VWS intern over mogelijk perspectief
Mail VWS intern over overleg met TSN en bonden
Mail VWS intern over overleg met TSN
Mail VWS intern over bespreeknotitie overleg FNV
Bijlage hij document 13: aanvullende bespreeknotitie

10-10-2015
23-10-2015

2-10-2015
2-10-2015
10-2-2015
18-9-2015

7.1
7.2
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10.
11,
12.
13.
13.1

5.2
6.

5.
5.1

4.

3.1
3.2

25-9-2015
25-9-2015
25-9-2015
2-10-2015
2-10-2015
2-10-2015

20-11-2015

Mail VWS ntern over nota

1,

2.3
2.4
2.5

Datum

Omschrijving

Nr.

II

Deels buiten het verzoek

Deels buiten het verzoek

Dubbel met document 2
Dubbel met 2.4

Opmerkingen

E-mail VW5 intern over update
Bijlage bij document 21: pakket
E-mail VWS intern over planning
E-mail VWS intern over input gesprek
E-mail VWS intern over update
Nota over gesprek inzake TSN
Interne aantekeningen overleg en interne mail

E-mail VWS intern over open brief aan Nederlandse gemeenten

Bijlage bij document 27: open brief
E-mail van TSN aan VWS en VWS intern over tarieven
E-mail VWS intern over afspraken acties TSN
E-mail VWS intern over communicatie
E-mail VWS intern over intern memo
Bijlage bij document 31: memo
nterne nota over brief aan bewindvoerder5
-mail VWS intern over gesprek met bewindvoerders
-mail VWS intern over gesprek met bewindvoerders
-mail VWS intern oververslag staf
-mail VWS intern over mail aan VNG
-mail van VNG aan VWS over overleg
Bijlage bij document 39. Concept verslag
E-mail VWS intern over concep verslag
Bijlage bij E-meil VWS intern over concep verslag
E-mail van VWS aan VNG over regie
E-mail VWS intern over overleg

21.
21.1
22.
23.
24.
25.
26.

27.

27.1
28.
29.
30.
31.
31.1
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
39.1
40.
41.

.

Bijlage hij document 19: pakket
E-mail VWS intern over update

E-mail VWS intern over overleg FNV, CNV, TSN
Bijlage bij document 15: Nota inzake route overleg FNV, CNV,
TSN
E-mail VWS intern over overleg FNV, CNV, TSN
Bijlage bij document 16: Nota inzake route overleg FNV, CNV,
TSN
E-mail VWS intern over overleg FNV, CNV, TSN
E-mail VWS intern over overleg TSN
E-mail VWS intern over update en terugkoppelen gesprek

19.1
20.

16.1
17.
18.
19.

15.1
16.

15.

gedeeltelijk

niet openbaar
NVT
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
niet openbaar

niet openbaar
NVT

NVT
gedeeltelijk
gedeeltelijk
niet openbaar

niet openbaar
NVT

gedeeltelijk

1-12-2015
Reeds openbaar
20-04-2015 en 01- gedeeltelijk
3-12-2015
gedeeltelijk
3-12-2015
gedeeltelijk
3-12-2015
gedeeltelijk
3-12-2015
gedeeltelijk
4-12-2015
gedeeltelijk
4-12-2015
gedeeltelijk
6-12-2015
gedeeltelijk
7-12-2015
niet openbaar
8-12-2015
niet openbaar
8-12-2015
gedeeltelijk
7-12-2015
gedeeltelijk
8-12-2015
gedeeltelijk
8-12-2015
gedeeltelijk
8-12-2015
NVT
8-12-2015
gedeeltelijk

1-12-2015

16.11-2015
16-11-2015
16-11-2015
18-11-2015
20-11-2015
21-11-2015
1-12-2015

16-11-2015
16-11-2015

2-11-2015
2-11-2015
9-11-2015
16-11-2015

2-11-2015
2-11-2015

2-11-2015

11.1
11.1
11.1
11.1
11.1

en
en
en
en
en

10.2.g
10.2.
10.2.g
10.2.g
10.2.g
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.0
NVT
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
10.2.e
10.2e,
10.2e,
10.2.e,
10.2.e,
10.2e,

NVT
10.2.e
1O.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

1D.2.e
10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2.g
10.2e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
NVT
10.2e, 11.1 en 10.2.g
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

11.1 en 10.2.g
NVT

10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

NVT
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

11.1 en 10.2.g
NVT

10.2.e

Dubbel met document 2

Deels dubbel met document 33

https://www.bnr.nl/binaries/1000/03/34
/open-brief-thuiszorg.pdf

Bijna geheel dubbel met document 19
Dubbel met document 19.1
Deels buiten het verzoek

zie definitieve versie via:
https://www.rijksoverheid.nl/documente
n/publicaties/2015/12/04/uitgar,gspunte
n-voor-een-toekomstvaste-Iangdu rige
zorg-en-ondersteuning
Dubbel met 19

Dubbel met 15.1

Dubbel met 15

1-4-2016 gedeeltelijk

1-4-2016 gedeeltelijk

1-4-2016 gedeeltelijk

1-4-2016 gedeeltelijk

Bijlage bij Mailwisseling tussen landsadvocaat, bewindvoerders
en VWS en VWS intern over afspraken pakket 4 december

Bijlage bij Maifwisseling tussen landsadvocaat, bewindvoerders
en VWS en VWS intern over afspraken pakket 4 december

Bijlage bij Mailwisseling tussen landsadvocaat, bewindvoerders
en VWS en VWS intern over afspraken pakket 4 december

Bijlage bij Mailwisseling tussen landsadvocaat, bewindvoerders
en VWS en VWS intern over afspraken pakket 4 december
Advies landsadvocaat aan VNG
Advies landsadvocaat aan VNG
Begeleidende mail landsadvocaat
Mail van Landsadvocaat aan VWS over TSN
Mail landsadvocaay aan VNG en VWS en VWS intern over advies
Mail VWS intern over adviezen landsadvocaat
Mailwisseling tussen VNG. gemeente Rotterdam en VWS

54.2

54.3

54.4

54.5
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
1-4-2016
1-2-2015
1-2-2016
1-2-2016
1-2-2016
1-2-2015
1-2-2016
29-1-2016

NVT
Niet openbaar
Niet openbaar
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk

gedeeltelijk

Bijlage bij Mailwisseling tussen landsadvocaat, bewindvoerders
en VWS en VW5 intern over afspraken pakket 4 december

4-4-2016

gedeeltelijk

gedeeltelijk

gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk

niet openbaar, zie
definitieve 5tuk doc 51

NVT
gedeeltelijk
niet openbaar
niet openbaar

gedeeltelijk
gedeeltelijk

54.1

54.

53.

11-12-2015

11-12-2015

10-12-2015
4-4-2016
4-4-2016

10-12-2015

8-12-2015
4-4-2016
9-12-2015
10-12-2015

8-12-2015
8-12-2015

1-4-2016 gedeeltelijk

Bijlage bij document 49: Verslag overleg van gemeenten met
bewindvoerders
Bijlage bij document 53: Verslag vooroverleg gemeenten voor
overleg met bewindvoerders
Mail over overleg gemeenten met bewindvoerders
Mail gelijk aan doc 49 na verkeerde mailadres
Bijlage bij document 51: Reactie Landsadvocaat op concept
verslag

Bijlage bij document 41: e-mailbericht over overleg
E-mail van de Landsadvocaat aan VNG en VW5
Bijlage bij 44 E-mailwisseling tussen VNG, VW5 en landsavocaat
uitnodiging
E-mail VWS intern over uitnodiging gesprek
E-mail van VWS aan VNG en VWS intern
E-mailwisselirig tussen Landsadvocaat en VWS

Mail Landsadvocaat aan VWS opmerkingen concept verslag
Mail van VWS aan VNG en landsadvocaat over verslag
vooroverleg
Mailwisseling tussen landsadvocaat, bewindvoerders en VWS en
VWS intern over afspraken pakket 4 december

52.

51.

48.
49.
50.

47.

43.
44.
45.
46.

41.1
42.

NVT
10.2.e, 11.1 en 10.2.g
10.2.e, 11.1 en 10.2.g
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e

10.2.e

1D.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

NVT
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g
1O.2.e, 11.1 en 10.2.9
10.2e, 11.1 en 10.2.9

10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.9

Dubbel met document 54.1

Dubbel met document 42

Deels dubbel met document 41
Deels dubbel met document 41.1

5-2-2016 gedeeltelijk
5-2-2016 gedeeltelijk
5-2-2016 NVT
5-2-2016 gedeeltelijk
5-2-2016 NVT
5-2-2016 NVT
5-2-2016 NVT
5-2-2016 niet openbaar
5-2-2016 niet openbaar
5-2-2016 gedeeltelijk
5-2-2016 NVT
5-2-2016 gedeeltelijk
5-2-2016 gedeeltelijk
5-2-2016 gedeeltelijk
5-24016 niet openbaar
5-2-2016 niet openbaar
5-2-2016 niet openbaar
5-2-2016
5-2-2016
6-2-2016
7-2-2016

E-mail van VNG aan VWS en VWS intern over conferencecall en c

Bijlage bij document 65 concept met opmerkingen
E-mail van VNG aan VWS en VWS intern over conferencecall en c
Bijlage bij document 67: concept met opmerkingen
E-mail van VNG aan VWS en VWS intern over conferencecall en c

t-mail van VNG aan VWS en VWS intern over conferencecail en c
Bijlage bij document 70: concept met opmerkingen
Mail VWS intern over voorstel
t-mail van bewindvoerder aan landsadvocaat en doorgestuurd ea

Mail aan SZW t.b.v. conference cail bewindvoerders

t-mail van de bewindvoerders aan verschillende partijen en VWS
t-mail van VWS aan VNG en VWS intern
t-mail van bewindvoerders en VWS intern
t-mail van de bewindvoarders aan verschillende partijen en VWS
E-mail van bewindvoerders en doorsturen aan VWS
Bijlage bij document 70: begroting familihulp
Bijlage bij document 70: concept brief
Mailwisseling tussen landsadvocaat en VWS
Mail van landsadvocaat aan VWS en VWS intern over conference
Mailwisseling VNG, landsadvoceat en VWS en VWS intern
Mailwisseling VNG, landsadvocaat en VW5 en VWS intern
Bijlage bij document 85: concepttekst brief reactie VWS
Bijlage bij document 85: concepttekst brief reactie VWS
Bijlage bij document 85: concepttekst brief reactie VWS
Bijlage bij document 85: concepttekst brief, aanpassingen
Bijlage bij document 85: concepttekst brief, aanpassingen
Bijlage bij document 35: concepttekst brief, aanpassingen

Mailwisseling VNG, landsadvocaat en VWS over concept brieven
Mail van bewindvoerders en VWS intern over brief
Mail van VNG aan VWS en VWS intern
Mail van de bewindvoerders aan diverse partijen

66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.

74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.

niet openbaar
Niet openbaar
gedeeltelijk
gedeeltelijk

niet openbaar

niet openbaar,
definitieve stuk dlbl
NVT
NVT

gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk

5-2-2016 gedeeltelijk

4-2-2016
4-2-2016
4-2-2016
5-2-2016

4-2-2016
4-2-2016
4-12-2016
4-2-2016

4-2-2016 niet openbaar

gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk

65.

5-2-2016
4-2-2016
4-2-2016
4-2-2016

Mail van bewindvoerder en VWS intern
Mail VWS intern over stand van zaken
Bijlage bij document 64: mail VWS intern
Bijlage bij document 64: mail VW5 intern

63.
64.
64.1
64.2

2-2-2016 gedeeltelijk

Mailwisseling VWS intern over TSN dossier

62.

10.2.e
10.2.e, lid en 10.2.
10.2e, 11.1 en 10.2.
10.2.e

10.2.e
10.2.e en 11.1
NVT
10.2.e
NVT
NVT
NVT
1D.2.e en 11.1
10.2.e en 11.1
10.2.e en 11.1
NVT
10.2.e
10.2.e
10.2.e
11.1 en 10.2.g
11,1 en 10.2.g
11.1 en 10.2.g

10.2,e

10.2.e
11.1 en lD.2.g
10.2e, 11.1 en 10.2.g
1D.2.e

11.1 en lO.2.g
NVT
NVT
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e, 11.1 en 10.2.g

Deel dubbel document 20.1 deelbe5luit 1
Deels dubbel deelbesluit 1

Deels dubbel met document 73
Dubbel met document 84

Dubbel document 20 deelbesluit 1
Dubbel document 20.1 deelbesluit 1
Dubbel document 20.2 deelbesluit 1

Dubbel document 20 deelbesluit 1

Deel dubbel document 20 deelbesluit 1

Deel dubbel document 20 deelbesluit 1

Deel dubbel met document 65

Bijna geheel dubbel met document 65
Deel dubbel met document 66

Dubbel met document 65
Dubbel met document 66

Deels dubbel met document 20
deelbesluit 1

Deels dubbel met document 20
deelbesluit 1

E-mail van bewindvoerders en VNG
e-mailwisselingVWS intern
mail bewindvoerders en VWS intern
E-mailwisseling VW5 intern
Mailwisseling VNG en VWS
Bijlage bij 100 en 104 mail na conferencecall met bewindvoerders
E-mailwisseling, bewindvoerders, gemeente, VWS

E-mail VWS intern en met landsadvocaat
Bijlgae bij document 104: brief
Mail van bewindvoerders met brief voorstel aan gemeenten
Mailwisseling VNG en VWS
Mailwisseling bewindvoerders, gemeente en VWS
Mail Landsadvocaat en VWS intern
Bijlage bij document 109: nadere informatie
E-mail VWS intern over P0 TSN
Mail gemeente en VWS intern
Mail VNG aan VWS inzake conference calI
Mails VNG aan VWS inzake conference call
Mail VWS intern over gesprek gemeente
Mail VWS intern terugkoppeling
Bijlage bij document 116: voorbereiding
Mail VWS intern over voorbereiding conference call
Mailwisseling VWS en VNG over voorbereiding conference calI
Mail VWS intern over informatiebericht
Mail van VNG over conference call
Maiwisseling bewindvoerders en VWS
Mailwisseling VWS intern over cijfers
Mailwisseling gemeente. VNG en VWS over planning nieuwe conf
Mail VNG over conference call
Bijlage bij 125: cijfers met aantekeningen intern
Mail VWS intern over laatste informatie
Mail VWS intern over brieven
Mail VWS intern over cali en HHT
mail bewindvoerders en VWS intern
mail bewindvoerders en VWS intern
Mail Bewindvoers met nieuwe stukken Buurtzorg
Mail VWS intern aankondiging besluitenlijst stas
Bijlage bij document 131: besluitenlijst
Bijlage bij document 134: informatieverzoek
Mail VW5 en bewindvoerders over afspraken
Mail VWS intern terugkoppeling
Mail vws intern over conceptmail
Brief van VWS aan bewindvoerders

96.
97.
98.
99.
100.
100.1
101.

102.
103.
104
105.
106.
107.
108,
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
136.1

gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
niet openbaar
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk

8-2-2016 gedeeltelijk
8-2-2016 gedeeltelijk
8-2-2016 gedeeltelijk
8-2-2016 NVT
8-2-2016 NVT
10-2-2016 gedeeltelijk
10-2-2016 niet openbaar
12-2-2016 gedeeltelijk
19-2-2016 gedeeltelijk
19-2-2016 gedeeltelijk
22-2-2016 gedeeltelijk
22-2-2016 gedeeltelijk
22-2-2016 gedeeltelijk
22-2-2016 geheel
22-2-2016 gedeeltelijk
23-2-2016 gedeeltelijk
23-2-2016 gedeeltelijk
24-2-2016 gedeeltelijk
25-2-2016 gedeeltelijk
25-2-2016 gedeeltelijk
8-3-2016 gedeeltelijk
9-3-2016 gedeeltelijk
9-3-2016 geheel
9-3-2016 gedeeltelijk
7-2-201 NVT
7-2-201 gedeeltelijk
5-2-201 gedeeltelijk
7-2-201 gedeeltelijk
7-2-201 gedeeltelijk
7-12-201 gedeeltelijk
7-12-201 gedeeltelijk
22-2-2016 geheel
22-2-2016 gedeeltelijk
8-12-2015 gedeeltelijk
8-12-2015 gedeeltelijk
9-12-2015 gedeeltelijk

7-2-2016
7-2-2016
7-2-2016
8-2-2016
8-2-2016
8-2-2016
8-2-2016

10.2.e

10.2.e
10.2.e
10,2.e
10.2,e
NVT
10.2.e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
10,2,e
NVT
10.2,e
NVT
10.2e, 11.1 en 10.2.g
10.2.e, 11.1 en 10.2.9

10.2.e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
NVT
10.2.e
10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

1D.2.e
10.2.e
10.2.e
NVT
NVT
10.2.e, 11.1 en 10.2.
11.1 en 10.2.g
10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
10.2e
10.2e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
10.2.e, 11.1 en 1O.2.g
10.2.e, 11.1 en 10.2.g
102e, 11.1 en 10.2.g

Deel valt buiten het verzoek

Dubbel met document 97
Deels dubbel

Deel valt buiten het verzoek

Dubbel met document 100
Dubbel met 101

Deels dubbel met document 97 en 99

Deels dubbel met document 97

Mail van bewindvoerders aan VW5 en VWS intern over concept b
Bijlage bij document 156: brief van bewindvoerders
Bijlage bij document 156: overnamevoorstel
Bijlage bij document 156: advies landsadvocaat
Mail van VNG aan VWS
Mail van bewindvoerders en VWS intern over brief
Mail van VNG aan VWS en VWS intern
Mailwisseling landsadvocaat, VWS en bewindvoerders
Bijlage bij document 159: advies landsadvocaat
Mailwisseling landsadvocaat, gemeente, VNG
Bijlage bij document 164: memo gesprek FNV
Bijlage bij document 164: Brief CNV
E-mail VWS intern over gesprek FNV
E-mail VWS intern over plan van aanpak
bijlage bij 167: Verklaring CNV
Mail van TSN aan VWS en VWS intern
bijlage bij 169: verklaring CNV
Mail van TSN aan VWS en VWS intern
Mail VWS intern over woordvoeringslijn
Bijlage bij document 170: woordvoeringslijn
Bijlage bij document 172: stuk tbv overleg
Mail VWS intern over overleg met VNG
E-mail VWS intern overtelefoongesprekTsN

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
170.1
171.
172.

1173.

Bijalge bij document 137.1 Conceptbrief aan bewindvoerders met
Mail over brief aan bewindvoerders
bijlage bij document 139: Brief van VWS aan bewinçlvoerders
Mail VWS intern over versturing van brief aan bewindvoerders
Mail VWS intern over bewindvoerdersbrief
Bijlage bij Mail VWS intern over bewindvoerdersbrief
t-mail van SZW over TSN
Brief van bewindvoerders aan VWS
Begeleidende mail bij brief van bewindvoerders aan VWS
Begeleidende mail bij brief van bewindvoerders aan VWS en VWS
Begeleidende mail bij brief van bewindvoerders aan VWS en VWS
Brief van bewindvoerders aan VWS per past
Mail VWS intern over brief bewindvoerders
Bijlage: brief bewindvoerders aan VWS
Gemeentelijke vragen en uitgangspunten bij overname TNS
Bijlage bij 150: afspraken overleg
Mail VWS intern afspraken overleg
Bijlage bij document 152: concept brief van bewindvoerders

137.
137.1
138.
13g.
140.
140.1
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
147.1
148.
149.
150.
151.
5-2-2016 gedeeltelijk
8-2-2016 gedeeltelijk
8-2-201 gedeeltelijk
8-2-201 Niet openbaar
8-2-201 NVT
8-2-201 gedeeltelijk
9-2-201 gedeeltelijk
9-2-201 gedeeltelijk
10-2-2016 niet openbaar
10-2-2016 gedeeltelijk
5-10-2015 geheel
15-9-2015 gedeeltelijk
5-10-2015 gedeeltelijk
6-10-2015 gedeeltelijk
13-10-2015 gedeeltelijk
13-10-2015 gedeeltelijk
13-10-2015 NVT
13-10-2015 NVT
13-10-2015 gedeeltelijk
13-10-2015 niet openbaar
5-10-2015 gedeeltelijk
5-10-2015 gedeeltelijk
22-10-2015 niet openbaar

Niet openbaar,
definitieve versie
8-12-2015 document 136.1
9-12-2015 gedeeltelijk
9-12-2015 NVT
9-12-2015 gedeeltelijk
9-12-2015 gedeeltelijk
9-12-2015 niet openbaar
9-12-2015 gedeeltelijk
14-12-2015 gedeeltelijk
14-12-2015 gedeeltelijk
14-12-2015 gedeeltelijk
14-12-2015 niet openbaar
14-12-2015 NVT
21-12-2015 gedeeltelijk
14-12-2016 NVT
22-12-2015 geheel
3-2-2016 gedeeltelijk
3-2-2015 gedeeltelijk
5-2-2016 gedeeltelijk

Dubbel met 158

Deel dubbel met 159

Dubbel met document 166
Dubbel met document 167

10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g
10.2.e
10.2.e
NVT
NVT
10.2.e
11.1
10.2.e
10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2.g

Deel dubbel document 20.1 deelbesluit 1

Dubbel met document 142

Deel dubbel met 144
Dubbel met 142

Concept, definitieve document 136.1

Dubbel met documen 136.1

10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2.9
NVT
10.2.e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g
10.2e, 11.1 en 10.2.g

NVT
10.2e, 11.1 en 10.2.g
NVT
NVT
1C.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e
NVT
10.2.e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2.9
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2e, 11.1 en 10.2.9

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

E-mail VWS intern over TSN gesprek
Mail VNG aan landsadvocaat en VWS intern
Bijlage bij document 178: Brief TSN
Bijlage bij document 178: Brief TSN
E-mail VWS intern met brieven
Bijlage bij document 180: enquete HHT
E-mail van VNG aan VWS en VWS intern over enquete lINT
E-mail van VNG aan VWS en VWS intern over enquete HHT
E-mailwisselirig VNG, TSN en VW5 intern
E-mail VWS intern over extra vragen
E-mail VWS intern over vragen
E-mail VWS intern
E-mail VWS intern over afspraakverzoek
E-mail van ADG dienstengroep aan VWS en VWS intern
E-mail van ADG dienstengroep aan VWS en VWS intern
E-mail van ADG dienstengroep aan VWS en VWS intern
E-mail van ADG dienstengroep aan VWS en VWS intern
E-mail van ADG dienstengroep aan VWS en VWS intern
Bijlage bij document 193: concept stuk pakket
E-mail van ADG dienstengroep aan VWS en VWS intern
E-mail VWS intern over overleg FNV/CNV
E-mail VWS intern over ebericht TSN
E-mailwisseling FNV en VWS
E-mail VWS intern over acties
E-mail VWS intern over acties
E-mail VWS intern over persbericht
E-mail VWS intern over persbericht
Bijlage bij document 204: factsheet
Bijlage bij document 205: nota concept
Bijlage bij document 204 factsheet
E-mail VWS intern over factsheets
E-mail VWS intern over nota informeel overleg wethouders
E-mail VWS intern over vragen
Bijlage bij document 210: nota concept
Bijlage bij document 210: nota concept
E-mail VWS intern over nota informeel overleg wethouders
E-mail VWS intern over notas
E-mail VWS intern over persconferentie
Bijlage bij document 213: brief van TSN aan VWS
E-mail VWS intern over brief TSN
E-mail VWS intern over hoger beroep
Bijlage bij document 219: werkbestand excel
Bijlage bij document 219: e-mail met bijlagen
Bijlage bij document 219: kaart
21-10-2015 gedeeltelijk
2-11-2015 gedeeltelijk
9-4-2015 gedeeltelijk
12-8-2015 gedeeltelijk
5-11-2015 gedeeltelijk
5-11-2015 gedeeltelijk
5-11-2015 gedeeltelijk
5-11-2015 niet openbaar
5-11-2015 gedeeltelijk
9-11-2015 niet openbaar
15-11-2015 gedeeltelijk
18-11-2015 gedeeltelijk
18-11-2015 gedeeltelijk
20-11-2015 gedeeltelijk
20-11-2015 NVT
20-11-2015 NVT
20-11-201 NVT
22-11-201 NVT
26-11-201 geheel
26-11-201 gedeeltelijk
16-11-201 gedeeltelijk
26-11-201 gedeeltelijk
27-11-201 gedeeltelijk
27-11-2015 NVT
27-11-201 edeelteIijk
27-11-201 gedeeltelijk
27-11-2015 gedeeltelijk
30-11-2015 niet openbaar
30-11-2015 gedeeltelijk
30-11-2015 niet openbaar
30-11-2015 gedeeltelijk
30-11-2015 gedeeltelijk
30-11-2015 gedeeltelijk
30-11-2015 gedeeltelijk
30-11-2015 NVT
30-11-2015 NVT
1-12-2015 gedeeltelijk
3-12-2015 gedeeltelijk
3-12-2015 gedeeltelijk
4-12-2015 gedeeltelijk
10-12-2015 gedeeltelijk
11-12-2015 geheel
13-11-2015 gedeeltelijk
13-11-2015 geheel

10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.g
10.2.g
10.2.g

1O.2.g

10.2.e
NVT
NVT
10.2.e
10.2.e
10.1e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g
NVT
10.2.e
NVT

10.2.e
10.1e
10.2e, 11.1 en 10.2.9

10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
NVT
10.2.e, 11.1 en
10.2.e
10.2.e
10.2e, 11.1 en
10.2.e, 11.1 en
10.2.e, 11.1 en

10.2.e
L0.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

met document
met document
met document
met document

187
187
187
187

Dubbel
Dubbel

Dubbel met document 198

Dubbel
Dubbel
Dubbel
Dubbel

Bijna geheel dubbel met 180

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

237.

0.
1.
2.
3.
2 4.
5.
6.

223.
224.
225.
226.
227.
228.
9.

222.1

221.
222.

218.
219.
220.

E-mail VWS, VNG. landsadvocaat en VWS intern over update
Bijlage bij document 232: Nota
E-mail VWS intern over nota
Nota over P0 over TSn thuiszorg
Mail Landsadvocaat en VWS intern
Mail Landsadvocaat aan VWS
MailwisselingVWS en UWV
E-mail VWS intern over feitenoverzicht
E-mail landsadvocaat en VWS over TSN
E-mail VWS intern en UWV over TSN
E-mail VWS intern over woorvoering
Bijlage hij document 241 en 242: opzet
E-mail VWS intern over woordvoering
E-mailwisseling VWS en LJWV
E-mail UWV, VWS en VWS intern over optie UWV
E-mail bewindvoerders, landsadvocaat
E-mail landsadvocaat, IJWV
if-mail landsadvocaat aan VWS
Mail VWS intern over update
Bijlage bij document 252: mail van landsadvocaat
Bijlage bij document 252:concept brief
Bijlage bij document 252: uitgangspunten
E-mail bewiridvoerders, landsadvocaat, VWS
E-mail landsadvocaat aan VWS ontvangst businesaplan Buurtzorg
Bijlage bij document 253: busineasplan
Bijlag bijdocument 253: brief
Bijlage bij document 253: brief
Bijlage bij document 253: brief
Bijlage bij document 253: businessplan in 40 sheets
E-mailVWS intern over salarissen februari
Bijlage bij document 259: E-mail VWS intern over salarissen

,

Bijlage bij document 219: werkbestand excel
E-mail van VWS aan de VNG en landsadvocaat met bijlagen over s
E-mail VWS intern over faillissementsuitkering
E-mail VWS intern over factsheet
E-mail van VNG aan VWS over gemeentelijke vragen en iutgangsp
Bijlage bij document 222: gemeentelijke vragen en uitgangspunte
E-mailwisseling VWS en VNG over afstemmingsoverleg
E-mailwisseling VNG en VWS over bestuurlijke regiegroep
E-mailwisseling VWN, VNG gemeente Rotterdam
E-mailwisseling VWS intern IGZ en kerndepartement
E-mail VWS, VNG, landsadvocaat over update
E-mail VWS intern over vraag
E-mail VWS intern over contact bewindvoerder
geheel
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
7-1-2016 gedeeltelijk
7-1-2016 gedeeltelijk
7-1-2015 gedeeltelijk
7-1-201 NVT
8-1-201 gedeeltelijk
8-1-201 NVT
13-1-2016 gedeeltelijk
19-1-2016 gedeeltelijk
14-1-2016 gedeeltelijk
19-1-2016 gedeeltelijk
20-1-2016 gedeeltelijk
20-1-2016 niet openbaar
20-1-2016 gedeeltelijk
20-1-2016 gedeeltelijk
21-1-2016 gedeeltelijk
22-1-2016 gedeeltelijk
22-1-2016 gedeeltelijk
22-1-2016 gedeeltelijk
24-1-2016 gedeeltelijk
19-1-2016 gedeeltelijk
26-1-2016 geheel
26-1-2016 geheel
26-1-2016 gedeeltelijk
26-1-2016 NVT
26-1-2016 geheel
26-1-2016 geheel
26-1-2016 gedeeltelijk
25-1-2016 gedeeltelijk
26-1-2016 NVT
28-1-2016 gedeeltelijk
28-1-2016 gedeeltelijk

22-12-2015
22-12-2015
23-12-2015
18-12-2015
7-1-2016
3-1-2016
4-1-2016
5-1-2016

11-12-2015 NVT
11-12-2015 gedeeltelijk
16-12-2015 gedeeltelijk
15-12-2015 gedeeltelijk
22-12-2015 gedeeltelijk

10.2.e

NVT
NVT
NVT
10.2.e
10.2.e
NVT
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
10.2.e
NVT

11.1
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e, 11.1 en 10.2.g

NVT

10.2.e, 11.1 en 10.2.g

NVT

10.2.e
10,2.e
10.2.e

10.2.e
10.2.e
10.2,e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e

NVT

10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e

NVT

Dubbel met document 254

Dubbel met document 254

Dubbel et document 234

Dubbel met document 231

Dubbel met document 215

261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
283.1

E-mailwisselig landsadvocaat aan VWS over TSN
E-mail VWS intern over agenda intern overleg update TSN
E-mail VWS landsadvocaat en VWS intern over TSN
Mailwisseling tussen VNG, gemeente Rotterdam en VWS
Bijlage document 266.: woordvoeringslijn
[-mail VWS intern over woordvoering
E-mail bewindvoerders en diverse partijen over berichtgeving
Bijlage bij document 269: persbericht
-mail van TSN een VWS over persbericht
-mail VW5 en TSN over gegevens woordvoerder
[-mail VWS, UWV en VWS intern
-mail V1.NS intern over communicatie
-mail VWS intern over intern overleg
-mail VWS intern over intern overleg
-mail VWS intern over afspraken HHT
-mail VWs intern over laatste informatie bewindvoerders
-mail VWS item over bericht FNV over TSN
-mail VWS intern over berichtgeving
-mail VWS intern over stand van zaken
-mail bewindvoerders en VWS stand van zaken
-mail FNV en VWS
e-mail VW5 intern over laatste informatie bewiridvoerders
[-mail VWS intern over contact opnemen
Bijlage bij document 283: open brief
29-1-2016 gedeeltelijk
29-1-2016 gedeeltelijk
29-1-2016 gedeeltelijk
29-1-2016 gedeeltelijk
4-2-2016 niet openbaar
4-2-2016 gedeeltelijk
4-2-2016 gedeeltelijk
5-2-2016 gedeeltelijk
5-2-2016 gedeeltelijk
5-2-2016 gedeeltelijk
11-2-2016 gedeeltelijk
23-2-2016 gedeeltelijk
2-3-201 gedeeltelijk
9-3-201 gedeeltelijk
17-12-201 gedeeltelijk
9-3-201 gedeeltelijk
2-2-201 gedeeltelijk
5-2-201 niet openbaar
13-3-201 gedeeltelijk
2-3-201 gedeeltelijk
17-12-2015 NVT
9-3-2016 NVT
1-12-2015 NVT
1-12-2015 NVT

102.e, 11.1 en 10.2.g

Deels dubbel

10.2.e
10.2e
NVT
NVT
NVT
NVT

Dubbel
Dubbel
Dubbel met document 27
Dubbel met document 27.1

Deel dubbel met document 125

Deels dubbel

Deel dubbel met document 261

10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2g
10.2.e, 11.1 en 10.2.9

11.1
1D.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2.g
10.2.e, 11.1 en 10.2.g

10.2.e
10.2.e
10.2e, 11.1 en 10.2.g

