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Gesprek over samenwerking tussen sociale raden en de gemeenten in het kader van de Inkoop 

Wmo-begeleiding d.d. 22 maart 2018 

  

Aanwezig: Leon Bertens (voorzitter Sociale raden HvB), Krijn in ’t Veld (voorzitter sociale raad 

Oisterwijk), Michiel Borgman (gemeente Tilburg), Danielle Ternatus (gemeente Hilvarenbeek) 

 

Afspraken algemeen 

• Op 6 maart is gesproken over hoe we de positie van de sociale raden kunnen borgen in het  

project. In dit overleg van 22 maart maken we de afspraken hierover concreet. We koppelen 

de afspraken en het wederzijdse commitment dat we uitspreken, terug in het regionale 

wethoudersoverleg in Hart van Brabant. 

 

• Vanuit het project is behoefte aan het lopen van een route die parallel loopt aan het 

(succesvolle) Jeugdtraject. Vanuit de sociale raden is die wens er ook.  Bij jeugd is een 

gezamenlijk pre-advies aan de bestuurscommissie aangeboden. Het pre-advies vormde ook 

de basis voor de formele lokale adviezen en had zo een duidelijke plek in het proces. We 

spreken af om een parallelle werkwijze toe te passen voor de Inkoop Wmo-begeleiding 2019. 

 

• Daarnaast moet de formele lokale route ook in elke gemeente worden gelopen. Voor het 

project is het wel belangrijk om te weten hoe het proces in elke gemeente verloopt. Daarom 

inventariseren we de formele rollen in alle gemeenten.   

 

• Met het oog op het delen van kennis en kunde en de samenwerking in de toekomst 

(integrale aanpak Jeugd, Wmo, Participatie) wordt de sociale adviesraad van gemeente Loon 

op Zand actief uitgenodigd om deel te nemen aan de overleggen met de sociale raden.   

 

Afspraken concreet per deelproject 

• Kostprijsonderzoek:  

Belang voor de raden: met name de consequenties die de uitkomsten van het onderzoek 

hebben voor het project. 

Rol raden: geïnformeerd zijn 

Acties:  

1. Michiel stuurt informatie toe over het kostprijsonderzoek dat momenteel loopt.  

2. De sociale raden worden geïnformeerd over de uitkomsten en conclusies van het 

onderzoek. De uitkomsten kunnen gevolgen hebben voor de lokale gemeenten. De raden 

kunnen over de uitkomsten en conclusies lokaal in gesprek gaan om vinger aan de pols te 

houden.  

• Programma van Eisen:  

Belang voor de raden: hier zit de ruimte voor de inhoudelijke beïnvloeding en kunnen de 

raden vanuit het cliëntperspectief adviseren. In het programma van eisen zit een belangrijke 

koppeling naar de deelprojecten: aanbesteding en contractbeheer en –management.  

Rol raden: adviserend  
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Acties:  

1. Met een klein clubje deskundigen praten we op 17 april om 19:30 uur over de 

hoofdlijnen van het concept Programma van Eisen (stuk is nog niet compleet). Krijn en 

Leon vragen mensen die van de hoed en de rand weten. Niet persé elke gemeente is 

vertegenwoordigd. Vanuit de gemeentelijke zijde sluiten de deskundige collega’s van het 

Programma van Eisen aan. 

2. Een concept in gevorderde fase wordt met een groter groepje met deskundigheid uit alle 

adviesraden besproken. Daarna brengen de raden samen een advies uit. 

3. Door de raden aan de voorkant goed te betrekken en het proces uit te lijnen, spreken we 

af dat de raden hun gezamenlijke advies op het definitieve concept binnen een kort 

tijdsbestek zullen kunnen indienen (nog verder af te stemmen, maar minder dan de 

gebruikelijke acht weken).  

 

• Aanbesteding 

Belang voor de raden: borgen dat kleine aanbieders genoeg ruimte krijgen om mee te 

kunnen doen en niet vanwege complexiteit aanbesteding afhaken. Borgen dat cliënten 

voldoende mogelijkheid houden om te kiezen.  

Deze zaken zijn onderdeel van het Programma van Eisen. Sociale raden adviseren over deze 

zaken als onderdeel van het deelproject Programma van Eisen. 

• Communicatie  

Belang voor de raden: cliënten begrijpen straks de informatie die op hun beschikking staat.  

Rol raden: informerend 

Afspraken:  

1. De externe communicatie richt zich met name op de zorgaanbieders, lokale toegangen 

en backoffices.   

2. Algemene publiekscommunicatie zal beperkt zijn. Het is vooral een organisatorische 

operatie achter de schermen.  Cliënten en inwoners die vanaf 1 januari 2019 een 

indicatie krijgen, zullen er mee te maken krijgen . De communicatie zal dan vooral tussen 

hen, de lokale toegang en de aanbieder zijn. Wanneer er iets te melden valt, informeren 

we de sociale raden per e-mail. 

 

• Contractbeheer- en contractmanagement 

Belang voor de raden: resultaatgericht werken is voor een aantal gemeenten nieuw. De 

raden willen garanderen dat de resultaten van ‘resultaatgerichte inkoop’ gemeten worden. 

Raden willen vinger aan de pols dat dit (goed) gebeurt. 

Deze zaken zijn onderdeel van het programma van eisen. Daarin worden de indicatoren 

vastgelegd waarop wordt gestuurd en wat de aanbieders moeten aanleveren en welke 

sancties er zijn bij het niet presteren. Als je dit niet goed regelt in je programma van eisen 

word je resultaatsturing een wassen neus. Sociale raden adviseren over deze zaken mee in 

het programma van eisen.  

 

• Implementatie  

Belang voor de raden: de projectorganisatie geeft duidelijk aan wie waarvoor 

verantwoordelijk is. De inkoop zelf is op een bepaalde datum afgerond, maar implementatie, 

en contractmanagement en beheer lopen door. De raden willen op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen op de langere termijn  om hun eigen en gezamenlijke rol van de adviesraden 

te kunnen bepalen. 

 Rol raden: betrokkenheid. 

 Acties: nader te bepalen. 

  


