
 

 
 
Je kunt het niet ruilen 
Het belang van een goed inkoopbeleid binnen het sociaal domein 
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AANLEIDING 

We staan als stad (en als regio en land) voor een bijzonder grote uitdaging in het sociaal domein. 
Binnen de context van een veranderende verhouding tussen overheid en burger geven we 
gezamenlijk een nieuwe vorm aan maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. 
Hoewel de transitie -het invoeren van de nieuwe taken voor gemeenten- nog nauwelijks is afgerond, 
is de gemeente Tilburg ook al volop bezig met de transformatie naar een organisatie en 
samenwerking die past bij deze veranderende verhoudingen in het sociaal domein.  
 
De gemeente heeft belangrijke instrumenten in handen om deze verandering binnen de eigen 
organisatie, in het netwerk en de samenleving te initiëren en te ondersteunen. Een van deze 
instrumenten is het inkoopbeleid. Daarover gaat dit advies. We hebben als Sociale Raad Tilburg voor 
dit onderwerp gekozen omdat het in onze ogen aan de basis staat van de gehele ondersteuning en 
dienstverlening in het sociaal domein aan de stad. Die ondersteuning inkopen die nodig is, die 
voldoet aan de behoeften van de inwoners en voorziet in de benodigde kwaliteit, is essentieel om de 
ambitie naar betere zorg en zelfredzaamheid van inwoners te behalen. 
 
We ontvangen als Sociale Raad Tilburg verschillende signalen over het huidige inkoopbeleid van 
Tilburg en ontvangen eveneens veel ideeën over hoe dit de komende jaren verbeterd kan worden. 
Deze signalen komen bijvoorbeeld van inwoners van de stad die via kleinschalige initiatieven formeel 
en informeel ondersteuning verlenen. Daarnaast ontvangen we signalen van inwoners die hulp 
ontvangen. Deze signalen gaan meestal niet direct over inkoop, maar over de gevolgen van de wijze 
van inkopen. Dat is immers hoe deze inwoners zijn verbonden met de inkoop. 
 
Wij zijn ons bewust van de enorme opgave waar de gemeente op dit moment en de komende jaren 
voor staat. Wij hopen dat dit advies bijdraagt aan de doorontwikkeling van de ideeën die binnen en 
buiten het stadhuis leven. De basis van ons advies is de ervaring en beleving van inwoners van 
Tilburg. Wat vinden zij belangrijk, wat gaat in hun ogen goed en wat kan worden verbeterd? Wij 
hebben vanuit ons diverse netwerk veel mondelinge signalen ontvangen, die aanleiding gaven tot dit 
advies. Daarnaast hebben wij bij het opstellen van dit advies aanvullend enkele tientallen personen, 
voornamelijk jongeren en personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, gericht vragen 
gesteld en hebben we diverse gesprekken gevoerd met inwoners uit de stad. Twee verhalen hebben 
we direct in dit advies opgenomen. De signalen hebben we zo volledig en concreet mogelijk 
verwoord.1 Dit hebben we vervolgens gecombineerd met bredere signalen en onderzoek dat al is 
gedaan in Nederland, om zo zicht te krijgen op wat werkt en wat niet in welke context. Dit vormt het 
advies. 
 

WAT ZEGGEN INWONERS VAN TILBURG? 

De inwoner die ondersteuning ontvangt 
Voor de groepen in de stad die zelf ondersteuning ontvangen, geldt dat niet zozeer de inkoop op zich 
hun aandacht heeft, maar de gevolgen van de wijze van inkopen des te meer. Hun boodschap aan de 
gemeente is samen te vatten in de onderstaande vier punten.  
1. Keuzevrijheid bij het kiezen van ondersteuning. Inwoners willen zelf regie hebben over de 

ondersteuning die zij ontvangen. De ondersteuning moet aansluiten bij de leefsituatie van de 
persoon. Thuis voelen, aansluiting vinden, ervaren van veiligheid en vertrouwen en een 
stimulerende omgeving  zijn daarbij cruciaal. 

                                                      
1 De gemeente vraagt ons te vermelden van wie de signalen komen en hoeveel het er zijn. Alle signalen die wij ontvangen -vanuit ons 
netwerk of via gerichte vragen- zijn nooit van één enkel individu. Het zijn altijd breder gedeelde signalen uit de stad die we hebben 
getoetst. Het zijn ook signalen die wij veelal alleen anoniem en niet tot het individu of de groep herleidbaar kunnen verspreiden.  
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2. Heldere en laagdrempelige informatie over keuzes. Eigen verantwoordelijkheid nemen en 
zelfredzaam zijn kan alleen als inwoners goed zijn geïnformeerd over de mogelijkheden die er 
zijn. Wat een inwoner daarin nodig heeft, verschilt van persoon tot persoon.  

3. Hiermee samenhangend hebben bepaalde groepen (kwetsbare) burgers behoefte aan iemand 
die meedenkt over mogelijke keuzes, een ordening daarin aanbrengt en hen daarin kent en 
erkent. 

4. Andere (groepen van) inwoners denken andersom zelf ook graag mee: over welke aanbieders 
en initiatieven zijn zij tevreden? Wat gaat goed, wat moet anders? Ze hebben graag een 
betekenisvolle rol bij de beoordeling. 

 

”Kan niet, bestaat niet. Ik wil leven!”
2
 

Ik ben 68 jaar, getrouwd en wij hebben 2 kinderen en 1 kleindochter. Ik heb redelijk gezond geleefd, hield van 
sporten en werkte hard. Mede hierdoor viel ik na mijn herseninfarct in een diep gat, omdat ik van volop bezig 
zijn met werk en hobby's ineens niets meer kon doen. Daarmee is mijn behoefte aan zinvolle (en actieve) 
dagbesteding toegenomen.  
Een jaar geleden kreeg ik een herseninfarct, waardoor ik mijn rechterarm en been niet kon bewegen en ook niet 
kon praten. In eerste instantie was ik geschrokken, onzeker, wanhopig, gefrustreerd en opstandig. Zeker in het 
begin. Gelukkig kwam na 3 weken het praten terug. Na een jaar werd ik rustiger, meer tevreden, omdat ik mijn 
doelen heb bereikt. Gelukkig is mijn instelling niet veranderd. Ik zeg altijd: zolang mijn hart tikt, zijn er 
mogelijkheden. Kan niet, bestaat niet. Ik wil leven! Ik ben er trots op dat ik er weer bovenop gekomen ben. Dat 
ik mij letterlijk heb terug gevochten. Ben nooit een stilzitter geweest en wil nu binnen mijn mogelijkheden weer 
actief zijn. Wat ik zou willen is gemakkelijk te beantwoorden: contact met lotgenoten om samen aan actieve 
dagbesteding te doen.  
Ook Hans heeft sinds dit jaar te maken met de nieuwe Tilburgse aanpak. Hij loopt in maart van dit jaar tegen 
deze nieuwe aanpak aan. Hij is tweemaal door verschillende organisaties uitgenodigd voor een gesprek waarin 
de Quickscan is afgenomen. Hans heeft vervolgens een brief gekregen die zowel de ingevulde Quickscan 
bevatte als het opgestelde Plan van Aanpak. Het begeleidend schrijven eindigt met het verzoek aan Hans om 
het Plan van Aanpak ondertekend te retourneren. Want, zo staat er letterlijk: “Let op! Zonder ondertekend 
plan van aanpak hebt u nog geen aanvraag ingediend. Wij kunnen u dan geen voorziening, ondersteuning of 
PGB toekennen”. Hans maakt bezwaar tegen de beslissing en tegen de manier waarop deze tot stand kwam.  
Er is verzuimd mij te vragen of ik akkoord ben met (de weergave van het gesprek in)  de Quickscan, in plaats 
daarvan krijg ik onmiddellijk het Plan van Aanpak ter ondertekening aangeboden. De vraag die ik stelde in de 
Quickscan om dagbesteding is ten onrechte in het Plan van Aanpak afgewezen. In het Plan van Aanpak staat 
het  besluit dat ik zelf contact op kan nemen met een specifieke -door hen gekozen- organisatie waar ik contact 
met lotgenoten kan krijgen. Ik heb het gevoel dat er niet goed naar mij is geluisterd. Ik wil actief zijn, niet alleen 
maar praten. Ik wil contact houden met lotgenoten om samen aan actieve dagbesteding te doen. Iemand zelf 
de regie laten houden, daar gaat het om. Mensen zoeken elkaar op in een stimulerende omgeving. Ik wil zelf 
kunnen kiezen voor de ondersteuning waar ik behoefte aan heb. 

 
Eén van de punten die uit het bovenstaande naar voren komt, is hét centrale punt van de 
transformatie: de vraag van de inwoner staat centraal. De wijze van inkoop bepaalt in belangrijke 
mate in hoeverre inwoners van de stad ook de ondersteuning kunnen krijgen waar zij behoefte aan 
hebben en of deze ondersteuning de benodigde kwaliteit heeft en in voldoende mate beschikbaar is. 
Dit zit in verschillende onderdelen van de inkoop. Op een aantal onderdelen, zoals de diversiteit van 
het aanbod en de mate waarin (kleine) nieuwe aanbieders worden toegelaten, komen we later terug. 
De crux zit hem onzes inziens in de manier waarop via de inkoop op de aanbieders wordt gestuurd. 
We willen graag twee punten eruit lichten: het sturen op maatschappelijke effecten en de 
maatschappelijk toegevoegde waarde en de beoordeling van aanbieders door inwoners als 
centraal onderdeel van de gunning.   
 

                                                      
2 Om redenen van privacy zijn de namen fictief 
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Sturen op maatschappelijke effecten en maatschappelijk toegevoegde waarde 
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)3 noemt de focus op maatschappelijke effecten 
als een belangrijke voorwaarde om tot een betere kwaliteit en goedkopere en efficiëntere 
hulpverlening te komen. Van belang hierbij is “het stimuleren van verschil in aanbod en organisatie” 
bij maatschappelijke organisaties en “het centraal stellen van de vraag vanuit de samenleving in 
plaats van het voortbestaan van de organisatie”. Dit is in onze ogen cruciaal voor het welslagen van 
de transformatie in het sociaal domein. 
 
De gemeente kan hier op verschillende manieren op sturen: via het bekostigingsmodel, via de manier 
van inkopen en de marktordening, via de toeleiding van cliënten en via contractbeheer en de 
informatie die daarvoor nodig is.4 De inkoop zit in vrijwel al deze onderdelen verweven.  Sturing op 
sociale innovatie en maatschappelijke effecten is het meest effectief als deze verschillende 
onderdelen elkaar versterken en als resultaatverantwoordelijkheid en kostenverantwoordelijkheid zo 
dicht mogelijk bij elkaar en zoveel mogelijk bij de uitvoeringspartners is belegd. Dit betekent immers 
dat de belangen van gemeente en partners dezelfde zijn.5 De gemeente Tilburg kan hier op 
verschillende manieren invulling aan geven.  Wij benoemen er hieronder enkele en gaan bovendien 
dieper in op sturing door de beoordeling door inwoners centraal te stellen bij de contractering.  
 
SMART en niet-SMART 
Sturen op maatschappelijke effecten via de bekostigingswijze is één manier. Dit kan het best voor die 
onderdelen waarbij de resultaten SMART6 zijn te maken. In dat geval kunnen prestatie-indicatoren 
worden opgesteld en kan worden gestuurd op kwaliteit door het meten van bijvoorbeeld het 
vergroten van zelfredzaamheid door gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix of de mate waarin de 
(formele) instelling de informele zorg weet te betrekken bij de geleverde zorg. De bekostiging is in dit 
geval afhankelijk van het behalen van deze prestaties. Zo kiezen sommige gemeenten ervoor direct 
via de financiën te sturen door de aanbieders een deel van de besparing toe te kennen als zij 
innovatieve vormen van dienstverlening ontwikkelen die leiden tot besparingen, bijvoorbeeld in de 
vorm van een transitiebudget. 
 
Dit is een behoorlijk zakelijke manier van sturen, met weinig ruimte in het contract. In sommige 
gevallen werkt dit het best. Echter, soms is juist een partnership te verkiezen boven een top-down 
manier van sturen, waarbij aanbieders meer ruimte hebben om dienstverlening op maat te 
organiseren. Ideaal zou in onze ogen een combinatie van beide zijn, bijvoorbeeld afhankelijk van het 
soort aanbieder of zelfs binnen één (soort) aanbieder, afhankelijk van de relatie of het soort 
ondersteuning. Dit sluit ook aan bij de wens van de kleine aanbieders om gelijkwaardiger en 
frequenter in gesprek te gaan met de gemeente (zie onderdeel  ‘De inwoner die ondersteuning 
biedt’). Dit past bovendien goed wanneer resultaten niet (altijd) SMART te maken zijn. 
Populatiebekostiging -in de meest zuivere vorm via lumpsum- past hier het best bij. Belangrijk hierbij 
is dat dit wordt gecombineerd met een ‘zelfsturend mechanisme’ tot effectieve besteding van de 
middelen.7 Dit kan door een instrument te ontwikkelen dat de prestaties van aanbieders transparant 
maakt. In de volgende paragraaf noemen we enkele -in onze ogen doeltreffende- voorbeelden 
hiervan.  
 
Een veelgenoemde manier om resultaat centraal te stellen is via de zogenaamde ‘prestatie-inkoop’8. 
Ook hierbij staat -net als bij andere genoemde vormen van sturen op effecten- niet de prijs maar de 

                                                      
3 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014), Leren innoveren in het sociaal domein 
4 Magazijn13 (2015), Sturing en bekostiging in het sociaal domein: Een verkenning van praktijk en theorie 
5 Magazijn13 (2015), Sturing en bekostiging in het sociaal domein: Een verkenning van praktijk en theorie 
6 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 
7 Magazijn13 (2015), Sturing en bekostiging in het sociaal domein: Een verkenning van praktijk en theorie 
8 Magazijn13 (2015), Sturing en bekostiging in het sociaal domein: Een verkenning van praktijk en theorie 
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kwaliteit van de dienstverlening voorop. Enkele gemeenten hebben dit al toegepast. De gemeente 
formuleert de gewenste maatschappelijke effecten, de aanbieders zijn verantwoordelijk voor het 
formuleren van te behalen prestaties, risico’s, wijze van rapportage en samenwerking met andere 
partners om resultaten te behalen. De wijze waarop de aanbieder dit doet, bepaalt in belangrijke 
mate de gunning. Zie hiervoor ook onze aanbeveling ‘écht anders werken’. 
 
Beoordeling door inwoners als centraal onderdeel van de contractering 
Wie weten beter wat de kwaliteit van de aanbieders in de stad is dan de inwoners die er zelf gebruik 
van maken en de organisaties (zoals scholen) die nauw samenwerken met de aanbieders? Bovendien 
is het voor de gemeente een enorme opgave om zicht te hebben op alle aanbieders, klein, groot, 
formeel, informeel, laat staan om hen te beoordelen op hun kwaliteit. Zeker kleine aanbieders 
kunnen nogal eens worden onttrokken aan het oog van de gemeente, terwijl juist zij vaak zorg 
bieden die is toegesneden op de cliënt. Bovendien past het vaak niet hen te beoordelen op kwaliteit 
op een manier zoals dat soms voor grote aanbieders wel kan. Dit brengt onnodige lasten met zich 
mee voor zowel gemeente als aanbieder. Om zicht te krijgen op de kwaliteit van alle aanbieders 
moet daarom een beoordeling worden ingericht die betekenisvol -het meet datgene wat ertoe doet- 
en tegelijkertijd sober -geen onnodige lasten voor (kleine) aanbieders- is. Wij adviseren het oordeel 
van de inwoners centraal te stellen bij de contractering van de aanbieders. Durf op de kennis van 
de inwoners te vertrouwen. 
 
Hoe kan de gemeente dit aanpakken? 
Wij hebben in de praktijk enkele zeer interessante voorbeelden gezien. Zo heeft een gemeente een 
model ontwikkeld dat zij het zogenaamde ‘eredivisiemodel’ model noemen. Deze gemeente wil 
sturen op prestaties van de aanbieders door een rangorde aan te brengen in de aanbieders en dit te 
betrekken bij eventuele contractverlenging.9 Inwoners zouden een rol kunnen krijgen bij het bepalen 
van deze rangorde. Ook richten sommige gemeenten een online ‘marktplaats’ in, waar vraag en 
aanbod samenkomen. Hier zou een sterrensysteem zoals op internetwinkels aan toegevoegd kunnen 
worden of er kan gebruik gemaakt worden van een combinatie van voorkeuren van inwoners en 
bijvoorbeeld een vorm van peer-to-peer reviewing tussen organisaties (zie verderop). Het 
aanbrengen van voldoende concurrentie is hierbij van belang, zodat er voldoende en kwalitatief goed 
aanbod beschikbaar is en een aanbod dat overeenkomt met de vraag.  
 
Bij al deze instrumenten dienen de inwoners in staat te zijn om een keuze te maken en te 
beoordelen. Dit vergt in de eerste plaats dat zij goed op de hoogte zijn van het aanbod dat er is. De 
beschikbare informatie moet op een toegankelijke (niet alleen digitaal) en open wijze beschikbaar 
zijn voor de inwoners. Daarnaast is het in sommige gevallen nodig dat iemand hen ondersteunt bij 
het geven van dit inzicht en het ordenen van deze mogelijkheden voor het individu. Een 
aandachtspunt is ook dat cliënten (of ouders van cliënten) niet altijd tijd hebben om grondig 
onderzoek te doen naar elke aanbieder of steeds weer opnieuw een enquête in te vullen. 
Bovenstaande voorbeelden zijn daarom allemaal ideeën die met weinig tijd veel resultaat op kunnen 
leveren. Daarnaast stellen wij voor een onafhankelijk (kleinschalig en wijkgericht) expertiseteam op 
te richten dat kennis heeft van het aanbod in de wijk en inwoners, vanuit onafhankelijke 
cliëntenondersteuning, begeleidt in dit traject. Zij kunnen met deze informatie een spilfunctie 
vervullen rondom de beoordeling van de aanbieders en kennis over nieuwe aanbieders. Hierbij is een 
nauwe samenwerking met de Tilburgse Toegang van belang. Ook zij hebben informatie over wat er 
speelt en waar de behoeften van de inwoners liggen.  
 
 

                                                      
9 Zie bijvoorbeeld: http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202014/denieuwewmo/Wmo-
kader%20Rotterdam%202015.pdf  

http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202014/denieuwewmo/Wmo-kader%20Rotterdam%202015.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202014/denieuwewmo/Wmo-kader%20Rotterdam%202015.pdf
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Beoordeling door mede-professionals 
Daarnaast kan het zinvol zijn om niet alleen cliënten zelf te laten beoordelen, maar ook organisaties 
die nauw zijn verbonden met de cliënten en de ondersteuning die zij ontvangen, zoals scholen of 
mantelzorgers. Zij hebben vaak goed zicht op de kwaliteit van organisaties en de aansluiting daarvan 
bij hun cliënten. Dit kan worden opgezet volgens een systeem van peer-to-peer reviewing, met als 
doel het leren van elkaar. Dit is resultaatgericht, transparant en eenduidig. Het kan worden 
gecombineerd met een van de bovenstaande instrumenten, zoals de marktplaats, het 
sterrensysteem, of een andere manier om een rangorde aan te brengen in het aanbod. 
 
De inwoner die ondersteuning biedt 
Naast de groep inwoners die ondersteuning ontvangt, is er een groep inwoners die niet zelf 
ondersteuning ontvangt maar vanuit betrokkenheid bij de mede-Tilburgers ondersteuning biedt. In 
Tilburg zijn veel van dit soort (burger)initiatieven, divers in omvang, focus en organisatie. Het gaat 
om zowel individuen die zorg leveren als georganiseerde kleinschalige initiatieven en zowel om 
formele als informele zorg. Wat deze initiatieven kenmerkt is dat ze laagdrempelig zijn, dat de 
individuele behoefte van de cliënt centraal staat en de medewerkers intrinsiek gemotiveerd en 
gedreven zijn. Ook vanuit deze groep komen verschillende signalen. 
- Het contact met de gemeente wordt niet altijd als prettig ervaren. Ze ervaren geen dialoog, 

maar met name eenzijdige informatieverstrekking vanuit de gemeente. Terwijl de gemeente ook 
juist van deze aanbieders veel kan leren en de gemeente hen veel kan bieden. 

- Ze ervaren geen volwaardige plaats te hebben in het aanbestedingstraject, terwijl ze juist bij 
uitstek inspelen op een behoefte van inwoners van de stad.  

- Ze worden geconfronteerd met veel administratieve lasten en regels, waar ze nauwelijks aan 
kunnen voldoen. Ze ervaren dit als verloren tijd, wat ten koste gaat van hun tijd voor de cliënten.  

- Ze hebben veel goede ideeën en willen graag in gezamenlijkheid en in een vroeg stadium 
meedenken met de gemeente, maar weten niet waar ze met deze ideeën terecht kunnen. 

 

De ervaring van een kleine aanbieder van arbeidstrajecten  
Met mijn bedrijfje heb ik sinds ongeveer tien jaar een 20-tal activeringstrajecten per jaar uitgevoerd voor 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat verliep goed en mensen waren zeer tevreden met de 
begeleiding en ondersteuning die zij kregen.  
Daar is op 1 januari 2013 verandering in gekomen. Tilburg heeft toen gekozen voor een nieuw 
arbeidsmarktbeleid (Noma). Tevens werd daarbij besloten dat voortaan alle arbeidstrajecten met name door 
twee bedrijven uitgevoerd zouden worden. Er is nog een heel klein aantal trajecten voor kleine aanbieders als 
onderaannemer. De gemeente geeft hierbij als voorwaarde dat deze inhoudelijk complementair moeten zijn 
aan de grote twee. De voorwaarden hiervoor zijn in mijn ogen heel hoog. Zo moet je bijna een baangarantie 
kunnen geven. En mensen met een ‘hele grote afstand’ krijgen geen traject meer aangeboden.    
Ik heb in die periode een gesprek gehad met een medewerker van de gemeente. Die zei tegen mij dat mijn 
product wel duur was. Dat klopte wel, maar ik bood meer dan een activeringstraject. Individuele begeleiding en 
dagbesteding waren onderdelen van mijn aanbod. Er werd alleen naar de prijs gekeken en niet naar de inhoud 
van het product dat ik aanbood. Volgens mij moet er naar meer gekeken worden dan de prijs. Het gaat er toch 
om wat het traject oplevert, wat het resultaat is voor de betreffende klant? Daar zou de prioriteit moeten 
liggen.   
Zelf was ik na de invoering van het nieuwe arbeidsmarktbeleid (Noma) graag doorgegaan. De omstandigheden 
hebben mij gedwongen hiermee te stoppen. De vraag bij mensen is echter hetzelfde gebleven. En daar gaat het 
toch om: wat is de vraag van mensen en wat hebben zij nodig om stappen richting activering en betaalde arbeid 
te kunnen zetten? Er wordt nu systeem- en geldgericht gewerkt. Er is een andere manier van kijken nodig, 
namelijk klantgericht. Wat levert het voor hem/haar op? 
Het zou boeiend zijn om juist kleine en grote aanbieders te monitoren. Wie geeft de beste (= meest tevreden) 
resultaten? Wat zijn de bepalende factoren voor een goed resultaat? Wat heeft de klant nodig en hoe kunnen 
we hem/haar dat bieden? Dat zou ik graag als criterium willen hebben voor de aankoop van trajecten. 
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Positie van kleine aanbieders en de informele zorg 
Juist de informele zorg en de kleine (formele) ondersteuningsinitiatieven zijn bij uitstek, zo geeft ook 
de RMO in haar advies aan10, onderdeel van de beweging naar samenredzaamheid en sociale 
innovatie. Maar het zijn ook vaak juist deze initiatieven die -onbedoeld-  op verschillende manieren 
worden tegengewerkt in deze beweging, bijvoorbeeld door het benaderen van deze initiatieven 
vanuit “regels, categorieën en domeinen”. Soms lijkt de neiging zelfs om meer regels, procedures en 
eisen in te voeren bij een vernieuwing als in het sociaal domein. Vaak ten koste van de vernieuwende 
initiatieven. De RMO geeft anderzijds ook aan dat juist diezelfde overheid een “doorslaggevende rol 
kan spelen” in de transformatie. De RMO pleit ervoor om de initiatieven enerzijds rust en ruimte te 
geven om zich te ontwikkelen en als overheid terughoudend te zijn, maar hen anderzijds ook te 
helpen waar dat nodig is door bijvoorbeeld hindernissen weg te nemen en hen te bezien vanuit hun 
“maatschappelijke toegevoegde waarde”.  
 
Wij adviseren kleinschalige initiatieven een volwaardige plaats te geven in Tilburg. Dit zit voor een 
deel in de mate waarin de (aanbestedings)procedure open staat voor nieuwe aanbieders, maar ook 
zeker in de wijze waarop kleinschalige aanbieders bij de gemeente worden betrokken. Voor hen 
geldt dat zij niet op dezelfde manier behandeld kunnen worden als grote aanbieders als het gaat om 
regels en procedures. Geef hen de ruimte waar nodig en ondersteun hen in hun behoefte. Waardeer 
de vernieuwing die zij proberen vorm te geven. Dialoog en gelijkwaardige communicatie is hierbij 
essentieel. Het eerder genoemde ‘partnership’ past hier in onze ogen het best bij. Haal hindernissen 
(administratieve lasten!) weg en wees flexibel.11 Bovendien kan een meer volwaardige plaats van 
kleine aanbieders worden gestimuleerd door bij grote aanbieders prestatie-indicatoren op te nemen 
over het integreren van de informele zorg en het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen. 
Daarnaast kan de eerder genoemde beoordeling van aanbieders door inwoners de kleine initiatieven 
een meer volwaardige plaats geven. Gebruik dit oordeel minimaal bij de marktverkenning. 
 
Écht anders werken 
Wij realiseren ons dat veranderingen in organisatie en cultuur tijd vragen. Echt anders werken kan 
niet van de een op de andere dag. Dit vraagt veel van de gemeentelijke organisatie en haar 
medewerkers. Wel denken wij dat de genoemde paradigmaverschuiving in de samenleving een echt 
andere samenwerking en handelswijze van de gemeente, (formele) organisaties en inwoners 
noodzakelijk en zeer gewenst maakt. De RMO12 noemt twee algemene uitgangspunten voor 
verandering. Vernieuwing en verandering bereik je alleen door uit te proberen, te experimenteren en 
te leren. Er bestaat geen uitgestippeld plan voor. Maak tijd om te leren, te reflecteren en na te gaan 
of werkwijzen nog passen bij het maatschappelijk doel. Bovendien, zo zegt de RMO, ontstaat de 
noodzaak tot verandering alleen als deze intrinsiek wordt gevoeld. Ervaar wat er in de stad gebeurt, 
wat er nodig is voor de stad. Door deze investering aan de voorkant, ontstaat beter inzicht in welke 
ondersteuning echt nodig is, wat uiteindelijk kosten bespaart en de kwaliteit vergroot. Een goede, 
gelijkwaardige communicatie en investering in een goede relatie en partnerschap met grote en kleine 
aanbieders levert de gemeente bovendien veel relevante kennis op, het brengt aanbieders in een 
meer gelijkwaardige positie en kan leiden tot een gezamenlijke uitgangspositie en gedeelde doelen.  
 
Zo geven kleine initiatieven aan dat zij graag meedenken met de gemeente. Inwoners, zowel diegene 
die zorg ontvangen als die zorg bieden, hebben vaak goede ideeën over de toekomst van de stad. 
Betrek hen in een vroeg stadium en gebruik hun ideeën. Wij adviseren te starten met een proeftuin 
en/of regelluwe zones om vernieuwing en innovatie aan te zwengelen binnen en buiten het 

                                                      
10 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014), Leren innoveren in het sociaal domein 
11 Dit geldt overigens niet alleen voor kleine aanbieders. Een probleem dat vaak naar voren komt zijn de administratieve lasten die het 
verschil in eisen van naastliggende gemeenten bij de inkoop met zich meebrengt. 
12 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014), Leren innoveren in het sociaal domein 
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stadhuis. Inwoners kunnen hierin samen met de gemeente op zoek naar vernieuwing. Wat hebben zij 
nodig, waar lopen zij tegenaan en welke plaats willen zij innemen in het transformatieproces? In 
onze ogen kan dit een positief effect hebben op alle andere genoemde punten.  
 
Een nieuwe manier van werken is uiteraard niet alleen voor de gemeente van belang. Wij adviseren 
nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen te stimuleren bij en/of te eisen13 van te 
contracteren aanbieders. Deze nieuwe vormen dienen ondersteunend te zijn aan het centraal 
stellen van de cliënt en het behalen van de gewenste maatschappelijke effecten. Alleen wanneer 
ook aanbieders écht anders gaan werken en de inwoners, scholen, de informele zorg en andere 
welzijnsinstellingen betrekken, dragen zij bij aan de benodigde transformatie en kunnen zij voldoen 
aan de vraag van de inwoner. Invloed van de cliënt op het beleid en samenwerking met de informele 
zorg en andere partijen in Tilburg zou een eerste vereiste moeten zijn. Ook nieuwe vormen, zoals 
joint ventures en andere hybride organisatievormen, zouden gestimuleerd moeten worden. 
 
Wij zien veel meerwaarde in gelijkwaardige samenwerking met alle relevante partners, van 
aanbieders en andere inkopers -zoals zorgverzekeraars- tot maatschappelijke initiatieven en 
inwoners uit de stad. We realiseren ons dat verschillende partijen verschillende (deel)belangen 
kunnen hebben. Wanneer hier in de samenwerking en communicatie voldoende ruimte en begrip 
voor is, biedt dit juist ook kansen voor het ontwikkelen van een gezamenlijke doelstelling voor de 
stad. In onze ogen zou het ontwikkelen van het inkoopbeleid, het opstellen van indicatoren, het 
meten van de resultaten, etcetera, samen met alle relevante spelers in de stad moeten gebeuren. 
 
Integraliteit en interdisciplinaire samenwerking 
Een ander uitgangspunt dat wij niet onbesproken willen laten -en in onze ogen aan de basis staat van 
écht anders werken met en door partners in de stad- is het interdisciplinair samenwerken binnen de 
gemeentelijke organisatie. Een integrale inkoop van Wmo, Jeugd en re-integratie/participatie heeft 
grote meerwaarde. Met name re-integratie staat op dit moment in de gemeente nog geheel los van 
de inkoop van Wmo-ondersteuning en Jeugd, terwijl de impact van financiële bestaans(on)zekerheid 
op de andere levensgebieden bewezen groot is. Ten slotte zien wij voordelen bij het interdisciplinair 
samenwerken tussen onder andere beleid, inkoop, financiën, informatie(managers) en uitvoering. Zo 
is actuele en betekenisvolle informatie essentieel voor de inkoop, zodat helder is wat nodig is en wat 
werkt in de stad, tegen welke kosten. Deze informatie zit op verschillende plekken in de organisatie 
en in de stad. Op basis van deze informatie kan effectief worden ingekocht en kan worden geleerd en 
verbeterd.  
 

SAMENVATTING 

De Sociale Raad Tilburg adviseert: 
1. Stuur op maatschappelijke effecten, stel de vraag van inwoners centraal; 
2. Laat het oordeel van inwoners centraal staan bij de contractering van aanbieders. Doe dit op een 

laagdrempelige, eenvoudige en arbeidsextensieve wijze, bijvoorbeeld via een marktplaats en/of 
met een ‘sterrensysteem’;  

3. Geef kleine (burger)initiatieven een volwaardige positie en ondersteun hen waar nodig. Voorkom 
administratieve lasten; 

4. Probeer écht anders werken uit met de stad en aanbieders met proeftuinen, regelluwe zones en 
het stimuleren of eisen van nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen bij aanbieders. 
Investeer in gelijkwaardige samenwerking met alle relevante partners; 

5. Werk integraal en interdisciplinair binnen de eigen organisatie. Eén inkoop voor alle drie de 
domeinen. 

                                                      
13 Afhankelijk van het soort contract, zie het bovenstaande. 


