Thema's voor 28 maart zoals ingebracht door deelnemers 16 maart
Populatiebekostiging
Voorbeelden van populatiebekostigingsmodellen (kan ook via webpagina)
Zijn er resultaten bekend van populatiebekostiging in Utrecht?
Best-practices populatiebekostiging: meer informatie en vooral praktische uitwerking/voorbeelden (best
practices) van populatiebekosting in het sociaal domein.
Populatiekeuze: aan wat voor soort populaties wordt gedacht?
Wie voert de regie bij populatiebekostiging?
Vriendjespolitiek? Hierarchie? Hoe gelijk zijn de kansen echt? Te veel tijd verloren aan politiek? Veel vertrouwen
nodig.
Samenwerking
Het Wageningse sociale beleid in relatie tot regionale samenwerking
Samenwerking: hoe gun je regie aan 1 partij in de samenwerking? Wie is de baas? Wie bepaalt de rolverdeling?
Wat bij onmin?
Samenwerken is heel moeilijk en kost veel tijd; gaat dit niet ten koste van de productiviteit?
Worden de categorieën niet te groot, wat tot vaagheden en algemeenheden leidt?
Moeten alle partijen die aan een clustertafel aanschuiven gezamenlijk tot 1 aanbod komen of kunnen er binnen
1 categorie meerdere concurrerende biedingen worden gedaan met sub-allianties?
Samenwerken op resultaat: inwoners krijgen zo snel en adequaat mogelijk antwoord voor de oplossing van hun
vraag; organisatie-onafhankelijk; vanuit verschillende samenwerkende expertises.
Kan er gekozen worden met wie je wilt samenwerken binnen een cluster? Samenwerken met meer dan zes
partijen is niet effectiever.
Hoe ga je om met partijen met overlappend aanbod?
Zoek je samenwerking binnen het hele cluster of binnen deelonderwerpen/doelgroepen, etc..?
Hoe worden onbekende partijen (met name kleine) gevonden?
Hoe gaan commerciële partijen in een samenwerkingsverband opereren?
Hoe ga je om met slecht functionerende samenwerkingspartner?
Hoe samenhang met contractering IAS? (= regionale inkoopsysteem)
Verbinding met partners die geen onderdeel zijn van het sociaal domein -> hoe krijgt dat vorm?
Overige thema's
Integraliteit van sociaal beleid in relatie tot privacybescherming
Wat is de verhouding/mogelijkheid tussen subsidie versus aanbesteding binnen een samenwerkingsverband?
Het bevorderen van het Nederlands spreken/lezen door alle immigranten.
Ongedocumenteerden: nu geen geld voor meedoen. Let op dat dat in nieuwe constructie wel gebeurt (staat nu
niet in de resultaten).
Wonen/woonvormen in relatie tot Samen Wageningen
Resultaatbekostiging te taakgericht? Bijvoorbeeld is resultaat alleen schone kamer of ook gelukkige bewoner?
Budgetverdeling en bezuiniging: kunnen de partners de regie zelf aan of toch regie gemeente?
Bureaucratie verminderen: hoe doen we dat?
Opmerkingen
Categorie 2 (informeren/uitwisselen/signaleren is nu passief geformuleerd. Toevoegen het woord activeren.

Pitches 28 maart
Alliantiegroep Startpunt
Anneke Scholten? Kind/ouder ondersteuning voor scholieren (basis/middelbaar). Onderwerp
ouderbetrokkenheid.

