
Inkoopbeleid Begeleiding en Huishoudelijke hulp 

Wat zijn belangrijke aandachtspunten  

vanuit inwonersperspectief?



Inleiding 

In diverse regio’s zijn gemeenten bezig met de voorbereidingen van het inkoop-

beleid voor de functies begeleiding en huishoudelijke hulp. Zij zullen adviesraden 

sociaal domein vragen mee te denken. In deze handreiking staan vijf overwegin-

gen vanuit inwonerperspectief die de adviesraden behulpzaam kunnen zijn bij 

hun adviezen.

 

1. Transformatie sociaal domein
In de afgelopen jaren is gebleken dat aanbieders zelden het initiatief nemen tot 

transformatie van het sociaal domein. Aanbieders zijn immers, vanuit hun organi-

satorisch belang, gericht op hun eigen voortbestaan en zijn daarom eerder ge-

neigd méér diensten te verlenen dan minder. Zie ook het feit dat gemeenten met 

sociale wijkteams, met tal van in instellingen werkzame professionals, duurder af 

zijn dan gemeenten zonder sociale wijkteams. Bovendien hebben professionals 

van nature een vaak beschermende/betuttelende houding die de ontwikkeling 

van inwoners niet altijd bevordert. Innovatie zal uiteindelijk (los van echt innova-

tieve aanbieders) moeten komen vanuit de inwoners zelf, die meer de regie over 

hun eigen leven krijgen (via persoonlijke plannen en inwonersinitiatieven) en van 

gemeenten, die strakke eisen stellen aan aanbieders en die ook daadwerkelijk 

handhaven (bijvoorbeeld een perspectiefplan voor jongeren uit jeugdzorginstel-

lingen). 

 

2. Uitgangspunten vanuit inwonersperspectief 
Enkele uitgangspunten rond het inkoopbeleid die voor de inwoner van belang zijn: 

•  de inwoner heeft maximale keuzevrijheid, bij voorkeur via het (integraal) per-

soonsgebonden budget, en in ieder geval keuze uit verschillende aanbieders 

(vanuit identiteitsoverwegingen, maar ook omdat keuzevrijheid de aanbieders 

prikkelt tot cliëntgericht werken);

•  de regie ligt bij de inwoner, dat wil zeggen dat hij de ondersteuning zoveel mo-

gelijk zelf stuurt, bijvoorbeeld op basis van een door hem hemzelf (of op z’n 

minst met zijn medewerking) opgesteld persoonlijk plan over de verschillende 

relevante levensgebieden;

•  als er sprake is van meerdere aanbieders, is er één duidelijke aanspreekper-

soon, met doorzettingsmacht die de ondersteuning coördineert en aange-

sproken kan worden (in plaats van het ‘casusoverleg’ buiten de inwoner om);

•  de gemeente geeft de voorkeur aan initiatieven van inwoners boven die van 

professionele instellingen (zie punt 4 hieronder);

•  inwoners worden betrokken bij het opstellen van kwaliteitseisen en het evalu-

eren van de dienstverlening.
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3. Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijk mid-

del om de (kwetsbare) inwoner de regie over zijn onder-

steuning te geven alsook om tot resultaatgerichte per-

soonlijke plannen te komen. Cliëntondersteuners geven 

immers informatie, helpen de hulpvraag te verduidelijken, 

kunnen verwijzen en zijn een vertrouwenspersoon voor 

de inwoner. Zij kunnen samen met de inwoner een per-

soonlijk plan opstellen waarin de eigen mogelijkheden en 

doelen en de wensen wat betreft ondersteuning zijn 

opgenomen. De cliëntondersteuner dient onafhankelijk 

te zijn van zowel de gemeente als van de zorgaanbie-

ders. Die onafhankelijkheid voorkomt dat het financieel 

belang van de gemeente of het organisatorisch belang 

van instellingen de hulpvraag van de inwoner overheerst. 

Vrijwillige cliëntondersteuners, bijvoorbeeld ervarings-

deskundigen met een psychische beperking, slagen er 

bovendien vaak beter dan professionals in om mensen 

die afzijdig staan van de samenleving te bereiken.

4. Inwonersinitiatieven 
In de afgelopen jaren zijn er steeds meer inwoners die 

zelf initiatieven starten die (in beleidstermen) de func-

ties van onafhankelijke cliëntondersteuning, begeleiding, 

dagbesteding en vrijwilligerswerk vervullen. Dergelijke 

initiatieven getuigen van een toenemend verantwoorde-

lijkheidsgevoel van inwoners voor hun eigen leefomge-

ving en voor de positie van kwetsbare inwoners. Inwo-

ners hebben via het ‘right to challenge’ het recht om de 

gemeente en instellingen uit te dagen als zij denken 

gemeenschapstaken beter, efficiënter en goedkoper te 

kunnen uitvoeren. De gemeente doet er, zowel voor het 

activeren en ondersteunen van actieve inwoners als om 

aanbieders te prikkelen, goed aan om op in het inkoopbe-

leid ruimte te creëren en middelen beschikbaar te stel-

len voor inwonersinitiatieven. 

  

5. Inkoop- en bekostigingsmodellen
Vanuit inwonerperspectief zijn er enkele opmerkingen te 

plaatsen over de diverse inkoop- en bekostigingsmodel-

len. Er zijn modellen (zoals het Zeeuws model en het 

Open House-model) die de inwoner veel keuzevrijheid 

bieden. De methode van resultaatbekostiging (welke 

resultaten moeten worden behaald?) stimuleert de aan-

bieders om concrete resultaten te behalen. Een werkwij-

ze die in enkele regio’s wordt gehanteerd: de inwoner 

stelt (ondersteund door een onafhankelijke cliëntonder-

steuner) zijn persoonlijk plan op; hij formuleert samen 

met de gemeente (Wmo-consulent) welke resultaten 

bereikt moeten worden; de inwoner bepaalt samen met 

de aanbieder hoe deze resultaten behaald kunnen wor-

den; de gemeente houdt regie op de voortgang van de 

resultaten. Populatiebekostiging is strijdig met keuzevrij-

heid en eigen regie van de inwoner, want de middelen 

komen bij de aanbieders terecht die er zelf mee kunnen 

schuiven zonder inspraak van de inwoner.

Slot 

Adviesraden sociaal domein doen er goed aan tijdig een 

inbreng te leveren in het inkoopbeleid. Vraag naar de 

evaluatie van het vorige inkooptraject; voer in een vroeg-

tijdig stadium gesprekken met de meest betrokken 

ambtenaren; breng als adviesraden in de regio een geza-

menlijk advies uit; breng eventueel lokale nuances in de 

advisering naar de eigen gemeente aan. 

 

Koepel Adviesraden Sociaal Domein
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