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Denkt u ook dat de ondersteuning in Hengelo anders kan en 
anders moet? En wilt u als zakelijk partner daar graag uw 

bijdrage aan leveren? Kom dan ook naar onze 

startbijeenkomst van de marktconsultatie sociaal domein, op 

woensdag 25 januari! 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Beste partners,  
 
We gaan het sociaal domein (Wmo, 

Jeugdhulp en Participatiewet) in Hengelo 

anders organiseren. Onder meer door te 

zorgen voor meer voorzieningen in de wijk, 

dichterbij de Hengeloërs. Dit moet ervoor 

zorgen dat we de komende jaren uitkomen 

met het budget dat we hiervoor van het Rijk 

krijgen.  

 

We willen graag met u in gesprek over deze 

transformatie en hoe we dat gezamenlijk 

kunnen vormgeven. Daarom nodigen we u 

hierbij alvast van harte uit voor de 

startbijeenkomst marktconsultatie.  

 

Met deze mail willen we u alvast op hoofdlijn 

informeren.  
 

 

 
Een Nieuw Hengelo’s Model voor 

ondersteuning 

Als een inwoner om welke reden dan ook 

moeite heeft om zelfstandig mee te doen in 

de maatschappij, dan mag men op de 

overheid rekenen. Of dat nou tijdelijk is, voor 

altijd, of omdat men ouder wordt. De 

gemeente ziet het als een belangrijke taak 

om Hengeloërs bij te staan als dat nodig is. 

Komt u ook?  
 

Startbijeenkomst marktconsultatie 
Sociaal Domein 

 

Woensdag 25 januari 

15.00 – 17.30 uur  

Locatie: Oyfo – Lust Hengelo 
 
Zet datum en tijdstip vast in uw agenda, u 

hoeft zich nu nog niet aan te melden.  

Alle informatie online  
 

Het Transformatieplan, een toelichting op 
het Nieuw Hengelo’s Model en het 

Uitvoeringsplan leest u op onze website:  
www.hengelo.nl/sociaaldomein. 

 
U kunt zich ook inschrijven voor onze 

digitale nieuwsbrief, zodat u niets mist: 
Inschrijfformulier Nieuwsbrief Sociaal 

Domein (hengelo.nl) 
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De komende jaren gaat er wel het een en 

ander veranderen. De gemeente Hengelo 

heeft daarvoor in september 2022 het 

Transformatieplan voor een toekomst-

bestendig sociaal domein voor Hengelo 

vastgesteld. Het anders organiseren van het 

sociaal domein doen we via het ‘Nieuw 

Hengelo’s Model’: de gemeente wil weer 

meer gaan inzetten op een stevige basis 

dichtbij huis. Een goed netwerk in de wijk 

voorkomt veel problemen: school, sport, 

vrijwilligerswerk, thuiszorg, ontmoetings-

plekken. Wij verwachten dat er op die manier 

minder mensen een beroep hoeven te doen 

op ondersteuning. En dat betekent dat we de 

zorg voor kwetsbaren, voor Hengeloërs die 

dat echt nodig hebben, kunnen waarborgen. 

Want laat dat heel duidelijk zijn: de 

gemeente wil er altijd zijn voor inwoners die 

het zonder ondersteuning niet redden.  

 

Vormgeven nieuw zakelijk 
partnerschap  
De transformatie van het sociaal domein 

vraagt iets van ons allemaal en is niet van de 

een op de andere dag geregeld. In het 

Uitvoeringsplan (december 2022) beschrijft 

de gemeente welke activiteiten we de 

komende jaren allemaal in gang moeten 

zetten, om de ondersteuning volgens het 

Nieuw Hengelo’s Model aan te kunnen 

bieden. Een belangrijk uitgangspunt voor de 

transformatie is dat de gemeente toe wil naar 

samenwerking met een kleiner aantal 

organisaties en een ander contract, met 

name binnen de jeugdhulp en Wmo. Door de 

financiering op een andere manier te 

organiseren, geven we organisaties meer 

ruimte om hun eigen keuzes te maken, maar 

ook meer verantwoordelijkheid. We gaan 

minder afrekenen op individuele trajecten, 

maar kijken meer naar het resultaat als 

geheel. Dit noemen we ‘nieuw zakelijk 

partnerschap’. 

 

Op dit moment zijn we bezig met de nodige 

voorbereidingen, om dit nieuw zakelijk 

partnerschap zorgvuldig vorm te geven. 

Daarbij gaat het om nieuwe contracten die 

voortkomen uit een inkoopprocedure, maar 

ook over nieuwe of aangepaste subsidie-

overeenkomsten. Daarvoor hebben we een 

proces uitgewerkt, waarbij wordt 

teruggerekend vanaf het moment waarop de 

te sluiten overeenkomsten in moeten gaan, 1 

januari 2025.  

 

 

 

 

 

 
Fases lokale inkoop 
 

Fase 1: voorbereiding  

Startbijeenkomst marktconsultatie 

Op dit moment zijn we bezig met de nodige 

voorbereidingen. In januari 2023 starten we 

dit proces met een marktconsultatie. Tijdens 

de start-bijeenkomst marktconsultatie op 25 

januari vertellen we u daar graag meer over.  
 

Vervolg en verdieping 

Na de startbijeenkomst organiseren we in 

februari en maart nog vier verdiepende 

themasessies. Deze vinden plaats op: 

 

9 & 23 februari en op 9 & 23 maart 2023, 

van 14.30 tot 16.30 uur.  

 

Uiteindelijk resulteert dit in een gezamenlijk 

beeld met partners waarmee de 

marktconsultatie wordt afgerond.  

Op basis hiervan zullen selectiecriteria 

geformuleerd worden waarmee de 

selectieprocedure wordt doorlopen. In deze 

fase worden de partners geselecteerd met 

wie we gezamenlijk vorm willen gaan 

gegeven aan de gewenste transformatie. 
 

Fase 2: dialoogfase 

We doorlopen voor (onderdelen van) Jeugd, 

Wmo en W&I samen met onze partners de 

zes stappen van de taakgerichte 

uitvoeringsvariant om te komen tot een 

gezamenlijk gedragen beeld over de 

uitvoering van de opdracht, zoals 

aangegeven in het transformatieplan.  
 

Fase 3: contractering 

De elementen van fase 2 worden vertaald 

naar afspraken met partners gericht op de 

sociale basis, basisondersteuning en 

maatwerkondersteuning. We hebben dan 

scherp met welke partners we de 

contractering aan willen gaan voor welke 

zorgvormen. Dit resulteert in nieuwe 

overeenkomsten met partners per 1 januari 

2025. 
 

Fase 4: implementatie 

Na definitieve gunning en het sluiten van de 

overeenkomsten volgt de implementatie van 

de nieuwe contracten. 

 

Fasering en planning lokale inkoop: 


