
 

 

 

         PARTICIPATIERAAD 

Advies 
 
Aan:                  College van B&W 
Van:                  Participatieraad 
Datum:             10 maart 2021 
Onderwerp:     Inkoop 2022 sociaal domein 
 

 

Geachte College, 

 

Graag willen wij ons advies uitbrengen over voorgenomen besluiten rondom de inkoop sociaal 

domein. Deze ingrijpende procedurele en inhoudelijke wijziging moet voor de zorgvragers, de 

gemeente en de zorgaanbieders tot een positief effect leiden. Voor alle drie componenten is 

aandacht nodig in deze gewijzigde aanpak. 

Wij zijn positief over het plan om voor in totaal zeven jaar ( in drie termijnen) een contract aan te 

gaan met zorgaanbieders. Hiermee kan continuïteit en duidelijkheid geboden worden waardoor 

zorgaanbieders kunnen transformeren en de inwoners met een toewijzing voor hulp of 

ondersteuning weten waar ze aan toe zijn.  

Dat er minder tijd en energie van zowel inwoners als sociaal consulenten verloren gaat bij het 

aanvragen en verlengen van beschikkingen, zien we als een groot voordeel.  

Wij adviseren een ruime termijn aan te houden voor de overgangsregeling, zodat inwoners die reeds 

hulp of ondersteuning hebben, hun vaste begeleider, ondersteuner, dagbesteding of verblijfsplek 

kunnen behouden.  

We willen verder graag aandacht vragen voor de volgende punten: 

- Het doel tot het verder terugbrengen van plaatsingen binnen de hoog-complexe jeugdzorg en de 

vormen van gezinswonen.  

Dit kan leiden tot onaanvaardbaar lange wachttijden en bewerkstelligen dat jeugdigen te lichte 

vormen van hulp ontvangen, waardoor problematiek toeneemt en jeugdigen motivatie en 

vertrouwen verliezen voor een volgend hulptraject. Tegelijk is het mogelijk - tegenstrijdig met 

het doel - te voorkomen dat jeugdigen doorgeplaatst moeten worden vanwege een verkeerde 

matching.  

 

- Afname van de keuzevrijheid van inwoners en kwaliteit van hulpverlening doordat kleinere 

aanbieders afhaken die zorg op maat en hoge kwaliteit leveren.  

We zijn tevens bezorgd dat zorgaanbieders door hun budget heen zijn voor een kalenderjaar om 

is, gedwongen worden door te verwijzen naar collega zorgaanbieders, waardoor inwoners geen 

of slechts beperkte keuzevrijheid hebben of zelfs geen zorg kunnen krijgen. 



 

- Zicht en regie op casusniveau op veiligheid en op het welzijn op meerdere leefgebieden. 

Zorgaanbieders geven vaak aan dat zij breed georiënteerd zijn, maar blijken vaak beperkt gericht 

op hun specialisme en niet betrokken bij alle leefgebieden. 

Tot slot vragen we om monitoring van de daadwerkelijk beoogde innovatie bij de zorgaanbieders. 

 

Anneke Voorend 

secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


