
 

 

Zeggenschap bij aanbestedingen in het sociaal domein 

In het kader van het traject ‘Vergroot zeggenschap met samen stad maken’ heeft een werkgroep 

zich gebogen over ‘zeggenschap bij aanbestedingen in het sociaal domein’. De groep heeft de 

verkenning via diverse activiteiten opgepakt: 

 

- kennisname van het KPMG-rapport ‘Verkenning aanbesteden in het sociaal domein’  

- er is een vergelijking gemaakt tussen het Utrechtse Model en het Preston Model (UK) 

- er zijn twee online inventariserende en inhoudelijke discussiebijeenkomsten geweest 

- vier aanbevelingen zijn opgesteld voor vervolgtrajecten met diverse initiatiefnemers  

 

Probleemanalyse: instrumentele insteek leidt niet tot kanteling 
Allereerst een schets van de problematiek bij aanbestedingen in het sociaal domein vanuit een 

bewonersperspectief. 

Bewonersinitiatieven moeten ruimte nog steeds bevechten 

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren diverse instrumenten geïntroduceerd om actieve 

bewoners in het sociaal domein meer ruimte te geven: initiatievenfonds, participatieverordening, 

nota ‘inkoop en contractmanagement’, bewonersbod, groene golf team en de subsidieregeling 

‘Vrijwillige inzet voor elkaar’. Betrokkenen constateren dat (wijkbrede) bewonersinitiatieven zich 

desondanks jarenlang moeten bevechten. De kanteling naar gemeenschapskracht en lokale 

economie is in gang gezet, maar is nog niet dynamisch. De (wijkbrede) initiatieven zijn ook 

kwetsbaar door uitdagingen op het gebied van bestuurs- en organisatiekracht en het ontbreken 

van structurele financiering. De indruk is zelfs dat de gezondheid van sommige initiatiefnemers in 

het geding is, veel is afhankelijk van hun doorzettingsvermogen.  

Discontinuïteit en concurrentiehouding bij grote professionele aanbieders 

Daarnaast is er spanning met grote aanbieders in de stad. Het overnemen van taken, ook binnen 

lopende contracten, zien aanbieders als concurrentie. Overheveling van taken lukt niet of 

moeizaam en dit werkt demotiverend. Er ontstaat extra spanning als blijkt dat de continuïteit van 

mensen in het geding is, omdat medewerkers vroegtijdig vertrekken en vacatures open blijven of 

tijdelijk worden opgevuld met medewerkers die de wijk en buurten niet kennen. Actieve bewoners 

hebben weinig interesse in deze banen, vanwege een verschil van visie, bureaucratische 

werkwijzen of de commerciële motieven van sommige organisaties. Ook geven aanbieders de 

voorkeur aan HBO- en WO-geschoolden, boven MBO-opgeleiden en ervaringsdeskundigen. 

Onbekendheid met het bestaan van wijkbedrijven en wijkcoöperaties 

Er is bij aanbieders maar ook binnen de gemeente verder onbekendheid met het bestaan van 

‘wijkbedrijven’, wat ze precies doen, wat hun meerwaarde is en hoe ze gefinancierd worden. Ook 

met het oog op de grote transities (meer bestaanszekerheid & inclusieve werkgelegenheid, 

sociale samenhang, energie & vergroening, van ziekte naar gezondheid, wijkinformatievoor-

ziening & digitalisering en meervoudige democratisering) is dat opmerkelijk. Deze transities gaan 

gepaard met nieuwe maatschappelijke opgaven en scheppen nieuwe buurtbanen voor mensen 

die nu vaak aan de zijlijn staan. 

Bewonersinitiatieven passen slecht in taakgerichte beleidskaders gemeente 

Naast spanning is er onduidelijkheid over de kaders. Bij de gemeente en gemeenteraad heerst 

het beeld dat er voldoende kaders zijn voor bewonersinitiatieven, vooral voor activiteiten in de 

buurt. Bij actieve bewoners en brede wijkinitiatieven overheerst het beeld dat ze niet passen bij 

de taakgerichte beleidskaders van de gemeente.  



 

 

Oplossingsrichting: radicaal kiezen voor samenwerking mét bewoners 

Voor de taakgerichte beleidskaders zijn de afgelopen jaren subsidies of aanbestedingen uitgezet. 

De komende jaren wordt er een grote ronde voorbereid. Een nieuwe ronde biedt nieuwe kansen, 

inclusief ruimte om anders naar zeggenschap en eigenaarschap bij aanbestedingen in het sociaal 

domein te kijken en daarbij ook sociale meerwaarde te gaan waarderen. Met als ambitie een 

dynamische samenwerking tussen gemeente, bewoners, lokale ondernemers en aanbieders op 

basis van ‘gestapelde meerwaarde’: gemeenschapskracht als vertrekpunt en als onderdeel van 

een sociale wijkinfrastructuur die ook goed is voor de lokale economie. 

Vier aanbevelingen 
Onze concrete aanbevelingen zijn dan ook: 

1. Leren van Preston; sturen op lokaal eigenaarschap en economie (UK) 

Krijg als Utrechtse gemeenteraad een concreet beeld en gevoel bij mogelijkheden om de lokale 

inkoop en wijkeconomie te versterken. Het Preston Model is een mooi voorbeeld van een echte 

kanteling. Wijkcoöperaties en lokale bedrijven hebben in het model een centrale rol, maar het 

gaat nog verder! Namelijk ook een koppeling aan duurzame doelen (vergroening, energie-

transitie, gezondheid, bestaanszekerheid, etc). Het sluit dus goed aan bij een gezond stedelijk 

leven voor iedereen. Raadsleden, ambtenaren en bewoners brengen samen een werkbezoek 

aan Preston (UK) of een vertegenwoordiger van Preston komt naar Utrecht.  

2. Kader voor ‘Sociale wijkinfrastructuur’ 

Bij het vaststellen van de ‘Visie versterken sociale basis’ (2018) is 5 procent (in Rotterdam 30 

procent) van het budget verschoven richting bewonersinitiatief. Start nu een vervolgtraject met 

een vertegenwoordiging uit de basisinfrastructuur en gemeenschapskracht en verken wat de 

optimale verhouding en mix kan zijn en ieders rol en toegevoegde waarde, met ruimte voor 

flexibiliteit. Koppel dit aan de tussentijdse evaluatie van subsidietenders in het sociaal domein, 

zorginnovaties voor in de thuissituatie en met een perspectief vanaf 2025. Geef sociale waarde, 

het bewonersbod en het creëren van tussenruimte hierin een prominente plek. Tussenruimte is 

een continue plek waar bewoners, gemeente en aanbieders samen leren en creëren, dit naast 

visitaties waaraan ook leden van de gemeenteraad deelnemen. 

3. Samenwerkingsprikkels voor ‘Wijkbedrijven’ 

Verken de randvoorwaarden voor ‘wijkbedrijven’ (een conglomeraat van bewonersinitiatieven in 

de wijk) en hoe meer samenwerking met en tussen bewonersinitiatieven te krijgen. Het gaat om: 

a. leren van elkaar, b. elkaar bestuurlijk en organisatorisch ondersteunen en 3. het formuleren 

van prikkels voor samenwerking. Op basis daarvan bepalen welke ondersteuning nodig is, niet 

alleen financieel maar ook bijvoorbeeld in de vorm van een servicecentrum dat ondersteunt bij 

‘werkgeverstaken’.  

4. Verbreden en opschalen van Wijkbudget 

Bij wijkbudgetten gaat het over het beïnvloeden van structurele geldstromen in de wijk. Zet actie-

onderzoek op in drie wijken om hiermee verder aan de slag te gaan. Bouw voort op de ervaringen 

met het buurtfonds voor kleinere buurtinitiatieven en bedragen en de ervaringen met het digitaal 

stemplatform ‘Noordwest Begroot’ voor grotere initiatieven. Gebruik het wijkbudget ook om de rol 

van (betaalde) projectleiders in de wijk door bewoners te laten invullen. 

Met bovenstaande voorstellen krijgt de gewenste kanteling vanuit gemeenschapskracht echt 

gestalte. Met als doel daadwerkelijk meer zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners en 

bewonersorganisaties, inclusief de benodigde bestuurs- en organisatiekracht. Dit leidt ook tot  

meer democratie op wijkniveau én een vruchtbare en productieve samenwerking met profes-

sionele aanbieders. 


