
INKOOP PARTICIPATIE Uitvoering lokaal: schets Tilburg

CIJFERS 2020*
(Realisatie in 2020 was 50% lager dan geraamd o.a. van wege de impact van corona)

Diamantgroep Overige aanbieders
Cliënten 789 476
Aanbieders 1 18
Budget (gerealiseerd) C 2,3 mln C 0,7 mln

DIAMANT-GROEP

Diamant^
OVERIGE AANBIEDERS

GROEP
Beschut werk
Ondersteuning richting werk en participatie 
Aflopende trajecten conform oude beleid (NOMA) 
Overig

Ondersteuning richting werk en participatie 
Aflopende trajecten conform oude beleid 
(NOMA)

^ Dienstverlening Participatie wordt ongeveer voor de helft ingekocht en voor de helft aangeboden vanuit Werk en Inkomen 
(Jeugdhulp en Wmo volledig via inkoop).

^ In 2020 is de inkoop Participatie fors gewijzigd bij de invoering van Tilburg investeert in perspectief. Er is nu geen aanleiding voor nieuwe systeem- 
verandering binnen inkoop participatie; gesloten financiering en minder aanbieders is al gerealiseerd..

^ De belangrijkste beweging bij Participatie is gericht op het realiseren van samenhangende ondersteuning voor klanten. Belangrijkste overlap zit bij de Wmo 
(1/5 van de bijstandsgerechtigden heeft ook Wmo).

^ Meer samenhang tussen Wmo dagbesteding en Participatie beschut werk.
^ Inzetten op verbeterde samenhang met subsidies gericht op activering en participatie, maar ook sportbedrijf.
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De toegangsfunctie voor voorzieningen in het kader van de Participatiewet wordt ingevuld door de klant- 
regisseur van Werk en Inkomen. Als er sprake is van bredere problematiek in het gezin of een combinatie 
met andere maatwerkvoorzieningen stemt de klantregisseur af met de Toegang.

Leveranciers-
management

Op basis van de verwachte klantaantallen (m.n. uitkeringsgerechtigden) en de financiële ruimte in het
Participatiebudget wordt vooraf getoetst of de verwachte inzet betaalbaar is. Gedurende het jaar worden de 
uitgaven bewaakt via contractmanagement.
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Voornamelijk inbesteding
1 jaar en optie twee keer te verlengen met 1 jaar. Daarnaast meervoudig en enkelvoudig onderhandse inkoop vanuit 
maatwerkbudget.

Dienstverlening 
moet bijdragen 

aan zelfregie

Bestaande (wijk-) 
voorzieningen inzetten 

voor cliënten

* Cijfers betreffen gemeente Tilburg, cijfers zijn concept
NORMALISEREN


