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Geachte wethouder Lahlah, wethouder Hendrickx en wethouder Dols, 
 
Hierbij ontvangt u van de Sociale Raad Tilburg het advies over het “Raadsvoorstel Uitgangspunten 
Inkoop sociaal domein”. We geven eerst een korte weergave van ons advies en in deel 2 vindt u de 
uitgebreide toelichting. 
 
Algemeen 
Het is een ambitieuze doelstelling om bestaande knelpunten binnen de zorg en binnen de inkoop aan 
te willen pakken en tegelijkertijd de kosten te willen beperken. Het is constructief dat er wordt gekeken 
naar de oorzaken van de oplopende kosten en dat hierbij wordt gezocht naar mogelijke oplossingen.  
Dit raadsvoorstel bevat alleen algemene uitgangspunten en nauwelijks of geen concrete voorstellen. 
Bij de verdere concretisering zal de SRT daar graag een reactie op geven. 
 
Waarden en uitgangspunten 
De SRT heeft een aantal waarden en uitgangspunten benoemd die van belang zijn voor deze inkoop 
sociaal domein, voor een andere werkwijze wat betreft hulpvragen en oplossingen en voor de verdere 
discussie daarover. De belangrijkste daarvan zijn: 
 
1. Burgerparticipatie en zeggenschap 
Burgers een stem geven bij die zaken die hen betreffen lijkt ons een vanzelfsprekendheid. Dit geldt 
zeker als het de directe zorg en ondersteuning aan hen betreft, de wijze waarop zij hun hulpvraag 
kunnen stellen en de oplossingen die hen geboden worden. Inwoners brengen specifieke kennis en 
ervaring in die niet op een andere wijze te verkrijgen is en die een rol van betekenis moet spelen bij de 
discussies en de besluitvorming. Zo wordt het debat erover verrijkt en gedragen door meerdere 
belanghebbenden. 
 
De SRT adviseert om participatie en zeggenschap door burgers als belangrijke waarde aan het 
raadsvoorstel toe te voegen.  
Tevens adviseren wij burgers in het verdere proces op te nemen en in het uitvoeringsplan expliciet 
aan te geven wanneer en hoe inwoners deelnemen aan de gesprekken hierover.  
 

➢ Van besluiten over burgers  
naar besluiten met burgers 

 
2.  Vertrouwen 
Als tweede waarde benoemen wij vertrouwen. Daarbij denken wij aan: 

• Vertrouwen in burgers: zodat burgers eigenaarschap, zeggenschap en regie kunnen, mogen 
en durven te nemen. 

• Vertrouwen in zorgaanbieders: de meeste zorgaanbieders werken vanuit integriteit en zorg 
voor de hulpvrager, vanuit het goede willen doen voor die persoon. 

• Vertrouwen in de gemeente: de gemeente wil inwoners helpen bij vragen en problemen die zij 
tegenkomen en hen helpen bij regelen en oplossen ervan.  
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Met elkaar werken op basis van vertrouwen geeft burgers, zorgaanbieders en gemeente speelruimte 
zonder te vervallen in omvangrijke controlemechanismen met bijbehorende tijdsintensieve 
procedures. Dit gewenste vertrouwen is nu niet altijd aanwezig.  
 
De SRT adviseert om het werken aan (het herstellen van) vertrouwen in elkaar toe te voegen aan het 
raadsvoorstel. 
Daarnaast adviseren wij het werken aan vertrouwen onderdeel te maken van het 
uitvoeringsprogramma.  
 

➢ Van werken vanuit weinig vertrouwen  
naar werken met elkaar op basis van vertrouwen 

 
3. Keuzevrijheid 
Om recht te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers en het zelf regie voeren, is 
keuzevrijheid van groot belang. Inwoners zijn immers prima in staat om zelf keuzes te maken en zij 
weten wat passende oplossingen voor hen zijn. Aan inwoners die dit moeilijker vinden, moet 
ondersteuning geboden worden.  
- Keuzevrijheid gaat niet over een oneindig aantal zorgaanbieders waaruit gekozen kan worden. Van 
belang is dat de inwoner een keuze kan maken uit een (beperkt) aantal zorgaanbieders die een 
verschillend aanbod hebben en dat inwoners kunnen kiezen voor een oplossing en een 
organisatie/persoon die bij hem/haar past. 
- Diversiteit in het aanbod is een onderdeel van deze keuzevrijheid. Eenzelfde vraag, een 
vergelijkbaar probleem maar een andere persoon: niet iedereen is gebaat bij dezelfde vorm van zorg 
of ondersteuning. Daarom is het van belang dat het aanbod divers is, dat ook daarbij wat te kiezen 
valt. 
- Diversiteit in het aanbod gaat ook over innovatie, over nieuwe behandelingswijze, over weinig 
voorkomende, specifieke problemen en een behandeling die daarbij past; en over oplossingen die 
misschien net anders geregeld moeten worden. 
 
De SRT adviseert om keuzevrijheid voor inwoners op te nemen in het raadsvoorstel. 
En de SRT adviseert keuzevrijheid voor inwoners toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma.  
 

➢ Van een soms onoverzichtelijk veld aan aanbieders  
naar een overzichtelijk en divers aanbod met mogelijkheden voor inwoners 

 
 
SRT-advies 
Wij adviseren u om deze waarden en uitgangspunten toe te voegen aan uw raadsvoorstel zodat 
expliciete aandacht voor de positie van inwoners en participatie door inwoners hierin geborgd is. 
Tevens adviseren wij u om in het uitvoeringsvoorstel en in de procedures op te nemen wanneer en 
hoe inwoners betrokken worden bij deze procedures, bij de discussies over de inkoop en bij de 
discussies over de inrichting van het sociaal domein wat betreft hulpvragen van burgers en de wijze 
waarop zorg en ondersteuning geboden zal worden. Tot slot adviseren we u om in het 
uitvoeringsvoorstel concreet aan te geven hoe de mening, ervaring en waardering van burgers ook 
wordt vormgegeven in de toetsing van geleverde kwaliteit.  

  
Hoogachtend, 
Namens de Sociale Raad Tilburg, 

 
Dion van den Berg, 
voorzitter Sociale Raad Tilburg. 
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SRT-advies “Raadsvoorstel Uitgangspunten inkoop sociaal domein” 
 
 
Vooraf 
Het SRT-advies over het “Raadsvoorstel Uitgangspunten Inkoop sociaal domein” bestaat uit twee 
delen die overigens wel bij elkaar horen. In het eerste korte gedeelte hebt u een drietal adviezen van 
de SRT aangetroffen; in dit tweede en langere gedeelte benoemen we daarnaast nog een aantal 
waarden en uitgangspunten en reageren we op een aantal onderdelen uit de beleidsnota. 
  
Algemeen 
Met dit raadsvoorstel wordt een omvangrijke wijziging wat betreft inkoop en inrichting sociaal domein 
in gang gezet. Tegelijkertijd zijn dit nog hele algemene uitgangspunten waarbij de concrete vertaling 
op alle vlakken en binnen de drie betrokken velden nog bijna volledig moet gebeuren. De SRT kan 
dus alleen maar reageren op deze algemene uitgangspunten en kan nu weinig tot niets zeggen over 
de concretisering ervan. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel waar het om gaat: de uitvoeringsregels en wat 
betekent dit alles voor het dagelijks leven en praktijk van Tilburgers? Wat betekent dit voor hun 
hulpvraag en de wijze waarop deze opgepakt en opgelost wordt? 
De SRT gaat ervan uit dat hij ook bij de volgende stappen in dit proces betrokken wordt en kan en zal 
dan reageren op de specifiekere punten. 
 
Raadsvoorstel 
De inkoop voor het sociaal domein, de toegang tot hulp en ondersteuning en de wijze waarop hulp, 
zorg, ondersteuning en uitkeringen georganiseerd worden en beschikbaar zijn: dit moet zo ingericht 
en uitgevoerd worden dat het ten dienste staat van de inwoners van Tilburg. 
In het raadsvoorstel lezen wij de inzet om de inkoop te verbeteren en zien we de zoektocht naar een 
financieel houdbaar en realistisch systeem wat het sociaal domein betreft. Daarnaast zien wij in de 
genoemde uitgangspunten het streven om inwoners beter en sneller te helpen. Deze uitgangspunten 
kunnen wij natuurlijk alleen maar onderschrijven.  
 
 
 
A Sociale Raad Tilburg: waarden en uitgangspunten 
 
Inwoners centraal 
Voor de SRT staan inwoners centraal. De inrichting van de stad, de wijze waarop het sociaal domein 
georganiseerd wordt, de inkoop en inrichting van hulp, zorg, ondersteuning en uitkeringen: dit moet zo 
georganiseerd en uitgevoerd worden dat het ten dienste staat van inwoners. Duurzaamheid van het 
systeem en financiële houdbaarheid met het oog op de toekomst vragen daarbij zeker aandacht en 
zorg. 
De SRT vraagt steeds aandacht voor de positie van burgers, met name voor hen die door 
omstandigheden kwetsbaarder zijn. Het is van belang te zorgen dat inwoners zo snel mogelijk de 
noodzakelijke zorg en ondersteuning ontvangen zodat ieder op eigen manier en naar eigen vermogen 
mee kan doen aan de Tilburgse samenleving. De meeste Tilburgers redden zichzelf prima. Het gaat 
natuurlijk vooral om de groep inwoners die wel enige vorm van hulp of ondersteuning nodig heeft en 
een kleinere groep met complexe problematiek waarbij een combinatie van hulpverlening noodzakelijk 
is. Daarbij hebben wij met name oog voor de burgers in kwetsbare posities. Juist voor hen is het lastig 
om de juiste zorg geregeld te krijgen maar ook om hun weg te vinden in het ingewikkelde systeem dat 
wij gebouwd hebben.  
Niet iedereen heeft in dezelfde mate zorg of ondersteuning nodig maar steeds is van belang deze 
aansluitend aan de individuele situatie te geven. Daarbij zijn de persoon die het betreft en anderen in 
diens netwerk degenen die het beste aan kunnen geven of de beoogde doelstelling gerealiseerd 
wordt. 
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Bij de keuze voor het anders inrichten van het aanbieden van zorg en ondersteuning en met een 
andere wijze van inkoop van die zorg moet het ijkpunt steeds die burger blijven. Daarbij blijven voor 
ons ook waarden als ‘maatwerk’ en ‘zorg organiseren rond de inwoner’ overeind.   
De positie van de hulpvrager vraagt nog wel versterking en zeggenschap moet beter geborgd worden. 
 

➢ Van een stad vóór inwoners  
naar een stad ván inwoners 

 
De SRT benoemt nu allereerst een aantal waarden en uitgangspunten die van belang zijn bij deze 
inkoop sociaal domein.  
Daarna gaan we in op een aantal punten die in de bijlage van het raadsvoorstel worden genoemd. 
 
 
Waarden en uitgangspunten 
Graag wil de SRT in dit advies nog een aanvulling geven op het raadsvoorstel. De SRT heeft een 
aantal waarden en uitgangspunten benoemd die van belang zijn voor deze inkoop sociaal domein, 
voor een andere werkwijze wat betreft hulpvragen en oplossingen en voor de verdere discussie 
daarover. De belangrijkste daarvan hebben we in het eerste deel van dit advies al genoemd, namelijk: 
 
 

1. Burgerparticipatie en zeggenschap 
 
De SRT adviseert om participatie en zeggenschap door burgers als belangrijke waarde aan het 
raadsvoorstel toe te voegen.  
Tevens adviseren wij burgers in het verdere proces op te nemen en in het uitvoeringsplan expliciet 
aan te geven wanneer en hoe inwoners deelnemen aan de gesprekken hierover.  
 

➢ Van besluiten over burgers  
naar besluiten met burgers 

 
 

2. Vertrouwen 
 

De SRT adviseert om het werken aan (het herstellen van) vertrouwen in elkaar toe te voegen aan het 
raadsvoorstel. 
Daarnaast adviseren wij het werken aan vertrouwen onderdeel te maken van het 
uitvoeringsprogramma.  
 

➢ Van werken vanuit weinig vertrouwen  
naar werken met elkaar op basis van vertrouwen 

 
 

3. Keuzevrijheid voor inwoners 
 
De SRT adviseert om keuzevrijheid voor inwoners op te nemen in het raadsvoorstel. 
En de SRT adviseert keuzevrijheid voor inwoners toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma.  
 

➢ Van een soms onoverzichtelijk veld aan aanbieders 
naar een overzichtelijk en divers aanbod met mogelijkheden voor inwoners 

 
 

4. Preventief werken en de sociale basis 
 
Het vroegtijdig oppakken van vragen en het voorkomen van het oplopen van problemen is nog steeds 
van onschatbare waarde. Aanwezig zijn in de directe omgeving van inwoners en deel uitmaken van 
hun vertrouwde omgeving maakt dat zij gemakkelijker een vraag stellen of aangeven dat zij iets nodig 



 

5 

 

hebben. En als zij niet in staat zijn zelf het probleem te zien of daar een vraag over te stellen, wordt dit 
gewoon eerder gezien en gehoord door de professionals die in hun buurt werkzaam zijn. 
Inzet op en versterken van de sociale basis is daarbij van wezenlijk belang. Het belang hiervan wordt 
onderstreept door de voorgestelde normalisering. Het afschalen van zorg naar het voorliggend veld, 
naar het netwerk of wijk waarin iemand woont, heeft als consequentie dat er een groter beroep 
gedaan zal worden op hen die in de wijken werken en dicht bij de wijkbewoners staan. De vraag van 
de SRT is dan ook of en hoe het college wil investeren in de sociale basis.  
 
 

5. Laagdrempelige toegang  
 
Een laagdrempelige toegang om vragen te kunnen stellen en om hulp en ondersteuning aan te 
kunnen vragen is noodzakelijk. Dichtbij waar mensen wonen en leven, makkelijk bereikbaar en weten 
dat er naar hen geluisterd wordt: dat zijn de voorwaarden om vroegtijdig vragen en problemen op te 
kunnen vangen. Een langere periode dezelfde en eenduidige werkwijze draagt bij aan deze 
laagdrempeligheid. 
 
 

6. PGB en Zin 
 
Het blijft belangrijk dat burgers kunnen kiezen tussen PGB en Zin. Voor inwoners die in staat zijn een 
PGB te beheren moet deze mogelijkheid zeker blijven bestaan. Het doet recht aan de wens van de 
overheid om eigen verantwoordelijkheid te nemen, zelf regie te voeren en het biedt de mogelijkheid 
om zorg in te passen in het eigen leven. Zoals wij in eerdere adviezen ook aangegeven hebben, het is 
van belang om burgers te toetsen op PGB-vaardigheden en zorgverleners op kwaliteit.  
 
 

7. Toetsen kwaliteit  
 

De kwaliteit van de zorg dient vooral getoetst en beoordeeld te worden door de gebruikers ervan: de 
inwoners dus. Hoe ervaren zij de hulp? Zijn zij gebaat bij deze zorg? Wat ervaren zij als positief en 
wat zouden zij graag anders willen?  
Inwoners, de gebruikers van de zorg en ondersteuning, moeten dus gehoord worden bij monitoring, 
toetsing en evaluatie van het beleid en de uitvoering. 
Het aantal inwoners dat hulp vraagt, is groter dan het aantal dat daadwerkelijk hulp krijgt. Inwoners die 
een hulpvraag stellen die beoordeeld wordt als behorende bij het ‘normale’ leven en dus zelf opgelost 
dient te worden, verdwijnen uit beeld en uit de papieren. Daarmee is echter niet gezegd dat dit de 
juiste oplossing voor de vraag was. Ook dit is een relevante vraag die bij monitoring, toetsing en 
evaluatie meegenomen moet worden Het is van belang van begin af aan te bedenken hoe deze groep 
in beeld kan blijven en bevraagd kan worden.  
 
 
 

B Reactie op “Uitgangspunten inkoop sociaal domein” gemeente Tilburg 
 
Algemeen 
De zes algemene uitgangspunten zoals die beschreven staan in het Raadsvoorstel zijn terechte en 
begrijpelijke punten. Gezien de ontwikkelingen tot nu toe is het te begrijpen dat de gemeente meer 
grip wil krijgen op het geheel. De beweging die de gemeente wil maken naar een inkoop die enerzijds 
meer stuurt op samenhangende dienstverlening en anderzijds stuurt op het terugdringen van de 
tekorten bij Jeugdhulp en Wmo kunnen we onderschrijven. De grote financiële tekorten nopen tot 
actie. Het eerste inhoudelijke punt, meer samenhang in de dienstverlening, moet te allen tijde het 
streven zijn.  
 
Er zijn een aantal aandachtspunten en vragen die wij op basis van de presentatie en het 
“Raadsvoorstel Uitgangspunten inkoop sociaal domein” graag aan u mee willen geven. 
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1. Normaliseren 

Eén van de pijlers van deze nieuwe inkoop is normaliseren.  
Nadenken over wat door de inwoner zelf opgelost kan en moet worden en welke vragen bij de 
gemeente thuishoren, is zinvol. In de loop van de tijd vervagen grenzen enigszins en ontstaan er 
vanzelfsprekendheden. Het is prima om dit met enige regelmaat te onderzoeken en bij te stellen. 
De inzet nu is van een zwaarder kaliber. De vraag ligt op tafel welke hulpvormen als gebruikelijke zorg 
beschouwd kunnen worden waarmee ze niet meer onder de Wmo en Jeugdhulp vallen. Het is nog 
onvoldoende duidelijk wat dit precies gaat inhouden en welke hulpvragen niet meer door de gemeente 
opgepakt gaan worden. 
De SRT heeft hier een aantal vragen bij. 
- Hoe en door wie wordt bepaald wat onder gebruikelijke zorg geplaatst gaat worden? 
- Welke rol spelen inwoners in dit proces? 
- Hoe wordt onderzocht of vragen die binnen het nieuwe systeem onder de gebruikelijke zorg vallen 
daar ook opgelost worden?  
- En hoe wordt gemonitord of vragen die afgeschaald worden ook afgeschaald hadden moeten 
worden?  
- Hoe zorgt u ervoor dat inwoners die niet zelfstandig met hun vraag aan de slag kunnen maar geen 
recht hebben op reguliere zorg toch geholpen worden? 
 
Het is van essentieel belang deze vragen te stellen en te onderzoeken om te achterhalen of dit  
systeem inwoners de juiste zorg en ondersteuning biedt. Juist de meest kwetsbare burgers zullen niet 
snel aan de bel trekken. Het grote risico is dat zij zich gewoon terugtrekken en dat problemen 
verergeren. Dan zijn zij daarna ofwel aangewezen op een zwaardere vorm van hulp ofwel ze 
verdwijnen met zorgvraag en al helemaal uit beeld. 
 
Dit leidt tot een volgende vraag: als de gemeente besluit dat bepaalde vragen niet meer bij hen 
thuishoren, waar gaan deze vragen dan gesteld en opgelost worden? Een gedeelte van de inwoners 
zal zeker in staat zijn zelfstandig op zoek te gaan naar een oplossing. Een andere groep, en daarbij 
denken wij vooral aan mensen in kwetsbare posities, zal dat niet lukken. Een verwijzing naar T-helpt is 
geen antwoord als iemand niet in staat is zelf zijn vraag op te pakken.  
 
De zelfredzaamheid van inwoners wordt nogal eens overschat en de verwachtingen van de 
decentralisaties worden niet waargemaakt, aldus de SCP-publicatie “Sociaal domein op koers? 
Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid” die op 16 november 2020 verschenen is. 
De verwachtingen van wat mensen zelf kunnen en de hulp die ze van hun netwerk kunnen krijgen, 
worden eenvoudigweg overschat. Er moet volgens het SCP een realistischer kijk op zelfredzaamheid 
en de zogenaamde zorgzame samenleving komen. Wat zegt dit ons over de haalbaarheid van de 
verdere ‘normalisering’?   
De SRT herkent dit beeld en de te hoge verwachtingen. Graag vernemen wij van u hoe u met dit 
gegeven aan de slag gaat en hoe u in geval van verdere normalisering de valkuilen van de afgelopen 
vijf jaar denkt te kunnen voorkomen of omzeilen. 
 
 

2.  Geen indicatie – wel bezwaar 
Het laten vervallen van de indicatieprocedure gaat zeker meer snelheid in het systeem brengen 
waardoor de hulpvrager ook eerder hulp zal ontvangen. Dat is winst ten opzichte van de huidige 
situatie. Het betekent echter ook dat de inwoner geen beschikking meer ontvangt op basis waarvan hij 
bezwaar kan maken. 
Hoe wilt u dit regelen zodat rechten voor inwoners gewaarborgd blijven? 
 
 

3.  Beperkt aantal aanbieders en overgang 
- Om beter te kunnen sturen op kwaliteit en meer verbinding en samenwerking te kunnen organiseren 
wordt er gekozen voor een kleiner aantal zorgaanbieders. Deze keuze kunnen wij onderschrijven. 
Zoals wij eerder aan hebben gegeven, vinden wij het wel van groot belang dat inwoners kunnen 
kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Die ruimte om te kunnen kiezen moet gewaarborgd worden. 
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De mate waarin hulp en zorg impact hebben, wordt ook bepaald door de relatie tussen zorgvrager en 
zorgverlener.  
- Hoeveel zorgaanbieders er wel gecontracteerd moeten worden, is een lastige vraag.  
- Het is nog een uitdaging om met een beperkter aantal zorgaanbieders wel alle gewenste diversiteit 
aan zorg en hulpverlening binnen te halen. Dit in verband met de keuzevrijheid van inwoners maar 
zeker ook om een passend aanbod te hebben voor inwoners die daar gebruik van moeten maken. 
- Door het nieuwe inkoopbeleid zijn er straks minder zorgaanbieders. Er ontstaat hierdoor een 
overgangssituatie waarbij Tilburgers mogelijk afscheid zullen moeten nemen van hun bekende 
zorgaanbieder. Een aantal mogelijke knelpunten hierbij zijn: 

➢ Bij complexe hulpvragen is een zorgvuldig overdracht van belang. Dit is een 
nagenoeg onmogelijke vraag in een situatie waarbij de kleinere zorgaanbieder in een kort 
tijdsbestek afscheid ‘moet’ nemen van mogelijk zijn gehele cliëntenbestand. Daarbij kunnen er 
zich situaties voordoen dat de nieuwe zorgverlener nog geen hulpverlener beschikbaar heeft 
en er tussentijds niemand beschikbaar is. 
➢ Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met een zorgaanbieder kost tijd. Deze 
vertrouwensrelatie is cruciaal in het wel dan niet slagen van een traject. Niet voor iedereen is 
het accepteren van een nieuwe zorgaanbieder een vrijblijvende keuze. Het is belangrijk dat 
hierover het gesprek gevoerd kan worden.  

 
 

4. Segmenten en samenwerking 
- Nieuw in dit raadsvoorstel is binnen segmenten differentiatie in prijzen mogelijk te maken. De SRT 
vindt het logisch dat de zwaarte van de zorg of hulp mede de prijs bepaalt. 
- In het nieuwe inkoopbeleid gaat er wijkgericht zorg ingekocht worden om zodoende wijkgericht te 
kunnen acteren. Bij diverse hoog-complexe zorgproducten is inzet op wijkniveau zeer lastig 
realiseerbaar. Er zullen immers op wijkniveau weinig Tilburgers zijn met eenzelfde specifieke 
hulpvraag waarvoor inzet van het desbetreffende zorgproduct noodzakelijk is. Deze hoog-complexe 
zorgproducten hebben vaak één team van medewerkers die Tilburg en omliggende gemeentes 
bedienen. Deze hoog-complexe zorg moet echter wel toegankelijk blijven voor de Tilburgers met een 
specifieke hulpvraag. 
- Er kunnen hulpvragen zijn die meerdere segmenten omvatten en waarbij gekozen wordt voor 
aanpak binnen één segment. Ook kunnen er hulpvragen bestaan en ontstaan die pas gaandeweg het 
traject zichtbaar worden. De SRT adviseert dat er flexibel gekeken wordt wanneer er sprake is van 
een hulpvraag binnen meerdere segmenten zodat niemand tussen wal en schip valt. 
 
 

5. Zorgaanbieders: criteria 
De SRT is benieuwd welke criteria er opgesteld gaan worden om de keuze voor zorgaanbieders te 
bepalen. 
Enkele die volgens ons van belang zijn: 
- Kwaliteitsmeting: naast een strenge procedure vooraf is aandacht nodig voor de juiste certificering 
van de zorgaanbieder. Aspecten zoals diploma's, ervaringsdeskundigheid zijn hierbij van belang. 
- Deze kwaliteitsmeting dient ook op de uitvoering van de zorg van toepassing te zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld steekproefsgewijs door persoonlijk klantcontact door de gemeente. In zo’n gesprek 
kunnen meteen de juiste vragen gesteld worden en dat is efficiënter dan een enquête. Tegelijkertijd 
kan dan ook meteen de behoefte van de klant gemeten worden: wat is de precieze vraag van deze 
klant? 
- De SRT vindt het van belang, zoals we bij één van de SRT-waarden hebben beschreven, dat er 
sprake kan zijn van wederzijds vertrouwen zodat er niet terug gevallen wordt op intensieve 
controlerende procedures. 
 
 

6. PGB 
We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen wat betreft het PGB. Met het terugdringen van het aantal 
zorgaanbieders en de behoefte van veel inwoners om de bekende zorgaanbieder te behouden is de 
kans groot dat het PGB-gebruik zal toenemen. Nu wordt dat zeer eenvoudig, niet in praktijk, maar 
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slechts schriftelijk getoetst. Wij vinden het van belang dat er aandacht is voor het gebruik van het PGB 
en dat de inwoner getoetst wordt op PGB-vaardigheden. 
De SRT vindt dat de mogelijkheid om gebruik te maken van een PGB steeds open aangeboden moet 
worden aan inwoners.  
 
 

7. Grote zorgaanbieders en kleine zorgaanbieders 
De SRT vraagt zich af hoeveel grote en hoeveel kleine zorgaanbieders aangetrokken worden. Tevens 
is een vraag of en hoe de kleine zorgaanbieders zich kunnen handhaven naast de grote. De zorg is 
dat kleine zorgaanbieders alleen zullen kunnen overleven als ze veel investeren in de overleg- en 
afstemmingsverbanden die per wijk of stadsdeel georganiseerd moeten worden. En betekent dat niet 
dat ze in de praktijk de facto overgeleverd zijn aan de gunfactor die bepaald wordt door de grote 
zorgaanbieders? Kunnen kleine zorgaanbieders op een gezonde wijze overleven in dit nieuwe 
systeem? Of moeten zij te veel tijd en energie investeren in overleggen? 

 
 
 
Tot slot 
 
De SRT is benieuwd naar de verdere procedure en naar de inhoudelijke discussies die hierbij aan de 
orde zijn. Wij willen dan ook graag met regelmaat op de hoogte gehouden worden zodat we ook 
tussentijds onze vragen en opmerkingen mee kunnen geven. Dit zijn belangrijke discussies voor de 
inwoners van Tilburg en wij willen daar graag vanuit de opdracht die ons gegeven is onze bijdrage aan 
leveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


