
Achtergrond informatie voor de thema avond: Aanbesteden in zorg en 
welzijn 27 januari  

 

Het manifest: De stad maken we met elkaar (bijgevoegd) 

Manifest van alle relevante Leidse partijen in de aanloop naar de WMO 
aanbesteding. In het manifest wordt aan de gemeente voorgesteld om de 
dialoog aan te gaan in plaats van aan te besteden. 

 

De FNV brochure: “Stop de aanbesteding in het sociaal domein” van 13 
september 2022.  

Een oproep van de FNV om aanbesteden in het sociaal domein te stoppen. In 
deze brochure staan links naar twee documenten van de gemeente Utrecht: 
Een adviesrapport en een daarop gebaseerd keuzekompas (2022). In het 
adviesrapport wordt aangegeven welke instrumenten er zijn voor de gemeente 
om aanbieders in het sociaal domein te financieren. Het keuzekompas is een 
handreiking om op basis van de inhoud van een te financieren activiteit een 
overwogen keuze te maken voor een financierings instrument.  

De FNV brochure is te vinden met de link: Stop de aanbesteding in het sociaal 
domein. Succesvolle lobby in Utrecht 

 

Brief van Bert van Sprundel van april 2021 (bijgevoegd) 

Bert was medewerker van de stichting Radius. Hij kijkt terug op de WMO 
aanbestedingsprocedure, waar Radius aan heeft deelgenomen. Het is een 
uitgebreid document waarin niet alleen alle argumenten pro en contra de 
revue passeren, maar ook de impact wordt aangegeven die aanbesteding op 
personeel en vrijwilligers heeft gehad.   

 

Een brief van Joke Aerts, (bijgevoegd) wijkbewoner van Meerburg, aan 
wethouder Daamen n.a.v. de gevolgen van de aanbesteding voor medewerkers 
van Matilo. (16 juli 2020) 
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Een artikel van Jos van der Lans in de Groene uit 2020 over aanbesteden in het 
sociaal domein, waar ook de aanbesteding van de gemeente Leiden in wordt 
genoemd. Jos van der Lans is publicist en voormalig lid van de Eerste Kamer 
namens GroenLinks. Hij heeft veel gepubliceerd over vraagstukken binnen het 
sociaal domein.  

https://www.josvdlans.nl/publicaties/2020-12-10-Groene-Essay-over-
aanbesteden-kl.pdf 

 

Een essay van Jos van der Lans uit 2020 met de titel “Het dogma aanbesteden”, 
Bijgevoegd is een samenvatting van het essay.   

Het-dogma-aanbesteden.pdf (lsabewoners.nl) 

 

Vers van de pers!!! 

Het laatste geschrift van Jos van der Lans over aanbesteden in het sociale 
domein. “Ontsnappen aan aanbesteden”. Is nog niet helemaal af, maar mogen 
wij gebruiken.  

Het document is bijgevoegd.  

 

 


