Interview +
an Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement
voor de publieke sector
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'Sociale domein
wordt grootste taak
van gemeenten'
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u geeit een gemiddetde gemeente
ongeve€r 1000 euro per inwoneÍ
per jaar uit aan van alles en nog

wat. Rioleinq. straatlantaarns.we
gen,noemhetmaarop_Eenkteindeet,zegl00eurc.
beíe€dtde gemeenteaansocialezakenahhuishou_
delijkehulpoÍschuldhulpverlenjng.Doordedecen
tralisatie komt er Íraks aan uitgaven 1000 euro per
inwonër bij. Dar betekenr dat dan 1100 euro. meer
dan de helft vaD hetbudger, besremd is voor hetso,
ciate domein , zo legt Telgen de situatie uit.
Dar i5 een grootse verandering die we nog niet alemaal bseÍÍen, meenr de hoogleraar. .De jongens van

'De jongens r,an openbare \,1,erken
:ulien een toontje lagei moeten
ziirq en'
openbare werken ,ullen een toontie lager moeren
/ingen en dp qemeenren TdlFn lenni( m@ren op
doen over hoe die sociale taketr uit te voeren. Want
niemand heeft dit ooit eerder gedaan.'

naal moqelijk?'

gen hangt aÍ van

de

beleidsmatige

den.
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belang-

dit uaagstuk is dat de gemeente de enige lragende
partij wordt voor veel van d€ diensten in her §ociale
domein. Hierdoor kan zii de markt tlepalen. .Wan-

fter

de gemeente voorkeur heeft voor grote zorg- en
welzijnsaanbiede$ dar zL len de tleine aanbieders
uiteindelijk verdwijnen. Daar moet je goed over na-

denken bij het bepalen van ie strategie als opdrachtgever. Het i§ maar net wat j€ visie is_'a
loD Telgen sprcekt op 10 septenber am 1 t .30 uu oveÍ
het sociale domein in tÍarsitie. Hoe pokken gemeen
tet het sociole dom. i n n n n ?

Ielgen zier in Nededaíd pen MiÍkl modeUen waàmee qemeenten de dÀenrralharie \om MUen gÈ
ven. De/pgadl hiiuireFucnen riidcn( her ZorgWet.
zijn laarconsres. Wat gae semeenten zelr doer en
wat laten ze aan de zorgaanbieders over? Wat zijn de
voor- en nddelen van de/e modèIen pn wat ir eralte-

r.t:lsL.,

Heeft u vragen voor Ian Tetgen over
de transine? De redactie tegt ze aan

hem voor. Stel uw t,Iaag via mail
(alexaDdra.sweers@reedbusiness.nll
oÍ via

Twitter @zorgenwelzijr
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