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prioriteiten bij inkoop 

sociaal domein 2016



Programma

20.00 Opening door de voorzitter (Henk Hengeveld)

20.05 Over het sociaal domein (Gerben van der Steen)

20.20 Eerste termijn: benoemen van prioriteiten in het 

sociaal domein, per fractie.

20.50 Discussie over voorgedragen prioriteiten20.50 Discussie over voorgedragen prioriteiten

(Raad, portefeuillehouders en professionals)

21.35 Samenvatting van prioriteiten (Gerben van der Steen)

21.50 Tweede termijn: reactie op samenvatting

(Raad en portefeuillehouders

22.20 Afronding door de voorzitter (Henk Hengeveld)

22.30 Sluiting



Over het sociaal domein

Raadsprojectcommissie transitie & transformatie (RPC T&T)

- 31 januari : werking sociaal domein, basisniveau, jeugd,
participatie, Wmo 2015, uitvoeringspraktijkparticipatie, Wmo 2015, uitvoeringspraktijk

- 4 februari : participatie

- 4 maart : inkoop, basisniveau, uitvoeringspraktijk



Werking sociaal domein

Nederland Wereldkampioen: kosten langdurige zorg.

- Verdubbeling kosten 2000 – 2010.

- Uitgaven 3,5 x Duitsland en 2,7 x EU-gemiddelde.



Werking sociaal domein

Transitie (2014 – 2015)

- Overdracht Jeugdzorg, Awbz, passend onderwijs en 
participatie naar gemeente.

- Nieuwe taken, nieuwe klanten, nieuwe processen.

- Budgetkorting.- Budgetkorting.

Transformatie (2014 e.v.)

- Meer preventie, eigen regie/kracht (verlaging zorgvraag).

- Nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg (effect).

- Slimmere inkoop (prijs).

- Verandering in structuur en cultuur.



Werking sociaal domein

Dat doen wij door:

- Beter basisniveau (inwoners kunnen meer zelfstandig)

- Betere beoordeling (dichtbij, samenhang, resultaat)

- Betere hulp en zorg (proefsituaties, inzet op effect).

- Betere kaders (leidende principes).

En met verdere invulling van die kaders door de raad, op het 
gebied van inkoop en subsidies.



Basisniveau

Collectief: Voor iedereen beschikbaar (zonder toets).

Preventief: Ondersteunen van eigen kracht en mogelijkheden, 

gericht op voorkomen van zorgvraag. 

muziek – bibliotheek – jeugdgezondheidszorg – formulierenhulp –

sociaal raadslieden– schuldhulpmaatjes – Mijn Thuis – BUUV -

vrijwilligersondersteuning –mantelzorgondersteuning– cultuur -

daklozenopvang jongeren – sociaal werkers – huiskameropvang

Vaak ingekocht met subsidies. Hoe definieer je het effect?



Wmo 2015

Voorzieningen die een inwoner met een beperking helpen

bij participatie of zelfredzaamheid.

vervoersvoorziening – woonvoorziening – huishoudelijke hulp –
begeleiding (individueel of groep) - persoonlijke verzorging.

- Vergrijzing (stijging vraag)

- Opstelling van zorgverzekeraars (stijging vraag)



Jeugd

Hoge kosten, hoog risico, hoge complexiteit, hoge

afhankelijkheid van beperkt aantal leveranciers.

Jeugd GGZ - Jeugd begeleiding en persoonlijke verzorging -
ernstige enkelvoudige dyslexie - ambulante- en residentiëleernstige enkelvoudige dyslexie - ambulante- en residentiële
jeugdzorg - behandeling met en zonder verblijf – pleegzorg -
Jeugdbescherming - Jeugdreclassering

Geen budgetruimte in 2015 door RTA. 

Onduidelijkheid over geleverde producten (aantal, soort, effect)



Participatie 

Gemeente is verantwoordelijk voor:

- (Bijzondere) bijstand

- Nieuwe instroom arbeidsbeperking (incl. Wajong)

- Bestaande groep arbeidsbeperking (oud WSW)- Bestaande groep arbeidsbeperking (oud WSW)

� Invloed op instroom en uitstroom?

� Budget is bijna volledig nodig voor uitkeringen en 

WSW. Waar leg je de prioriteit? 



Inkoop 2016

� Wat kopen we in ? (product, effect)

� Hoeveel kopen we in? 

� Tegen welke prijs kopen we in? � Tegen welke prijs kopen we in? 

� Waar kopen we in?

� Hoe vertalen we de leidende principes naar inkoop?
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