
 

UITNODIGING 

GEBRUIKERSSESSIE 

VINDPLAATS ‘INKOOP 

SOCIAAL DOMEIN’  

Gebruikerssessie voor de ontwikkeling van een 
vindplaats voor aanbieder, gemeenten en 
kennisinstellingen rondom inkoop binnen het sociaal 
domein. 

Beste vertegenwoordiger, 

Graag willen wij u uitnodigen voor een belangrijk en interessant initiatief rondom een 

vindplaats van inkoop(kennis) in het sociaal domein. Echter, dat kan alleen van écht 

toegevoegde waarde worden zodra u, de toekomstig gebruiker, uw visie wilt delen met 

ons. 

Gemeenten en aanbieders zien dat partnerschap in de praktijk soms belemmerd wordt 

door vraagstukken rond inkoop. Een brede werkgroep onder leiding van VWS wil samen 

met gemeenten, aanbieders en kennisinstituten de krachten bundelen om een centraal 

loket (hierna ‘vindplaats’) te organiseren waarbinnen beschikbare informatie en goede 

voorbeelden van en voor aanbieders en gemeenten wordt ontsloten en met een tijdelijke, 

praktische ondersteuning gemeenten en aanbieders kunnen worden geholpen. (zie 

toezegging TK 4 juli 2018 en een recente brief van de minister).  

Deze vindplaats moet een inspirerende digitale basis worden voor een platform waar 

gemeenten, aanbieders en experts rondom actuele vraagstukken met betrekking tot de 

inkoop binnen het sociaal domein (van elkaar) kunnen leren en door ontwikkelen.  

De vindplaats richt zich op een brede gebruikersgroep van ministerie, gemeenten, 

zorgaanbieders, kenniscentra en belangenverenigingen en daarmee beogen we een 

brede karakter van de Vindplaats.  

Het is van belang om de wensen vanuit de beoogde gebruikersgroep snel inzichtelijk te 

krijgen. Met die reden willen we in maart en april 2019 zes gebruikerssessies organiseren 

met een selectie van beoogde gebruikers van de vindplaats. Hierbij streven we naar een 

brede vertegenwoordiging van aanbieders, gemeenten en andere gebruikers. 

 

Wat is het doel van de sessie? 

 

• Op een interactieve manier 

de behoefte van de 

gebruikers inventariseren 

voor een vindplaats  

• Inzicht geven in het idee en 

het beoogde einddoel van 

de vindplaats  

• Inzicht in de huidige status 

van de ontwikkeling van de 

vindplaats (website) en 

peilen van de reacties 

 

Wie? 

 

• Beleidsmedewerkers en 

inkopers/verkopers van 

gemeenten en aanbieders 

• Circa 15 personen per 

bijeenkomst, verdeeld over 

gemeenten, aanbieders en 

eventuele andere 

gebruikers 

 

Waar & wanneer? 

 

• 21 maart 2019 van 9.30 tot 
12.30 in Utrecht  

• 8 april 2019 van 13.00 tot 
16.00 in Zwolle (nog enkele  
plaatsen beschikbaar) 

 

Extra data 

• 15 april van 13.00 tot 16.00 
in Den Haag 

• 17 april van 13.00 tot 16.00 
in Eindhoven 
 

 

 

AANMELDEN: 

U kunt zich aanmelden voor deze 
gebruikerssessie door te mailen 

naar 
inkoopsociaaldomein@significant.

nl. Door een e-mail zult u 
bevestigd worden van uw 

deelname. 
 

Wij zien uw aanmelding graag 
tegemoet! 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/04/kamerbrief-over-inkoop-en-aanbesteden-in-het-sociaal-domein
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