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Commissie  notitie  

 

Onderwerp: Right to Challenge. 

 

Inleiding 

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is het'‘Right to Challenge’' 

opgenomen. Dit betekent dat inwoners de gemeente kunnen uitdagen om (een deel van) 

de ondersteuning van de Wmo beter uit te voeren dan de gemeente dat doet. De 

gedachte hierachter is dat inwoners hun buurt kennen en weten wat er speelt. Daardoor 

verlenen zij mogelijk beter publieke taken in hun buurt dan de gemeente of een door de 

gemeente gecontracteerde partij. 

 

Bewoners krijgen het recht om de gemeente uit te dagen als ze denken dat ze de zorg in 

hun buurt beter kunnen verlenen dan de gemeente. Gemeenten zullen in hun 

beoordeling ook de sociale meerwaarde van bewonersinitiatieven meenemen. Immers, 

inwoners van een wijk beschikken over kennis over de wijk, over vrijwillige inzet en 

betrokkenheid van bewoners. Bewoners hoeven geen bod te doen op de gehele 

zorgtaak van de gemeente, ze kunnen ook een bod doen op een apart geografisch of 

thematisch perceel. 

 

In de raad van 14 oktober 2014 werd in Eindhoven de motie ‘Right to Challenge’ 

unaniem aangenomen. Bovendien gaf de raad mee dit ‘Right to Challenge’ breder te 

trekken dan de Wmo. Ook op het gebied van participatie en de jeugdwet ziet de raad 

mogelijkheden voor inwoners en maatschappelijke initiatieven. Deze beweging past 

binnen het gedachtegoed van WIJeindhoven en de motie sluit dus ook aan bij de 

beweging die we in hebben gezet. De eerste stap naar inbedding van het Right to 

Challenge is gezet door het in de gemeentelijke verordening op te nemen.  

 

 Voor u ligt nu een commissienotitie. We vragen u om een reactie op de geschetste 

vormgeving van het Right to Challenge. Met uw reactie kunnen wij voor de zomer van 

2015 de uitwerking van het ‘Right to Challenge’ presenteren. 

 

 Wettelijke taak 

 aangenomen motie tweede kamer 

 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college 

  

 Onvermijdelijk 

 unaniem aangenomen motie 
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Advies gevraagd aan de commissie om 

Een reactie te geven op deze commissienotitie over het Right to Challenge, en in te 

stemmen met de geschetste drietraps raket en de uitwerking daarvan. 

- Right to Challenge 

- Right to Bid  

- Right to Build  

 

Argumenten 

We zijn ervan overtuigd dat dit meer vergt dan uitsluitend het inregelen van de 

mogelijkheid om als inwoner alternatief aanbod te doen. Als inwoner mag je in de 

verschillende fasen van je Challenge een andere rol van de gemeente verwachten. We 

kiezen er daarom voor om de Challenge uit te splitsen in drie fases.  

Essentieel voor het slagen van de Right to Challenge, is natuurlijk dat inwoners de 

uitdaging aangaan. Initiatieven zullen we niet alleen ophalen, maar ook actief scouten. 

Wanneer mensen het Right to Challenge willen gebruiken is er bij inwoners behoefte aan 

een proces waarin duidelijk is wat zij van de gemeente mogen verwachten, maar ook 

wat wij van hen verwachten. Dit vatten we onder het Right to Bid. Wanneer het dan 

zover is dat het initiatief tot bloei komt, zoeken inwoners in de gemeente een 

constructieve sparringpartner die een verbindende rol speelt. Dit laatste onderdeel krijgt 

vorm in de Right to Build.  

 

 

Uitgangspunten, doelstelling en randvoorwaarden 

 

Voor iedereen, maar niet voor ieder initiatief 

De Right to Challenge is in principe een mogelijkheid voor de stad en haar inwoners om 

taken die de gemeente uitbesteed, beter of goedkoper uit te voeren. Dat betekent dat 

niet enkel inwonersinitiatieven in aanmerking komen om gebruik te maken van het Right 

to Challenge. Ook combinaties van inwoners en zzp’ers, nieuwe collectieven en andere 

professionals kunnen zich aanmelden. … 

Er zijn ook initiatieven die zich niet lenen voor het Right to Challenge:  

- Regulier marktinitiatief valt niet onder het Right to Challenge. Voor deze partijen 

hebben wij aanbestedingen en inkooptrajecten. Als een dergelijk initiatief zich 

aanmeldt, dan wijzen we hen op de reguliere financieringsmogelijkheden. 

- Burgerinitiatieven die weliswaar bijdragen aan de versterking van de sociale 

basis, maar geen substitutie zijn voor bestaand aanbod komen niet in 

aanmerking. Voor deze initiatieven zijn de nadere regels binnen de ASV te 

gebruiken. 

 

1. Right to Challenge – “Wij kunnen het beter” 

Er zijn ongetwijfeld inwoners, zzp’ers, maatschappelijk ondernemers of 

samenwerkingsverbanden die met elkaar denken dat zij de zorg, de toeleiding naar 

werk, of de groenvoorziening beter en/of goedkoper kunnen organiseren. De vraag is 

of deze initiatieven uit zichzelf bij de gemeente aankloppen. Dus hoe kunnen we die 

initiatieven in aanraking laten komen met het Right to Challenge en is dat voldoende 

om dan ook de stap naar het Right to Bid te zetten? Centraal bij het onderdeel Right 

to Challenge staat daarom het opsporen en identificeren van initiatieven die in 
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aanmerking komen om de Right to Challenge aan te gaan. En als er al wat komt 

zullen dat vooral initiatieven uit de systeemwereld zijn. Dus we gaan actief op zoek. 

En dat betekent het volgende: 

- We informeren de stad. Niet enkel via reguliere media en 

communicatiekanalen, maar vooral door met bewoners, initiatieven en anderen 

in gesprek te gaan.  

- We moeten de buitenwereld kennen en weten waar prille initiatieven zijn en 

waar mensen zitten die graag mee willen denken of iets kunnen betekenen. 

- De prille initiatieven verleiden we om een volgende stap te zetten. Dat doen we 

door met hen mee te denken, maar ook door partijen bij elkaar te brengen die 

hierin gezamenlijk iets willen (bijvoorbeeld door het organiseren van tafels, een 

datingsite enz.) We beginnen hier bij de behoefte van de partijen. 

- Daarnaast kunnen we inzetten op een ambtelijke aanjager, die met behulp van 

ambassadeurs netwerken op gaat sporen, de initiatieven bezoekt en ze uitlokt. 

Daarnaast kunnen we de stad uitdagen door inzichtelijk te maken wat de kosten 

zijn van bepaalde professioneel georganiseerde taken. Dit inzicht kan mensen 

inspireren om met een (goedkoper of beter) alternatief te komen. 

 

2. Right to Bid – “Zo gaan wij het beter doen” 

Wanneer het initiatief zich manifesteert, is van belang dat duidelijk is wat zij van ons 

kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Dat betekent; 

b dat er heldere kaders moeten zij waar een initiatief aan moet voldoen. Het 

kader dat we hiervoor hanteren ziet er als volgt uit:  

o Draagt het initiatief bij aan een beweging van de tweede- naar de 

eerste lijn en de sociale basis? 

o Draagt het bij aan de versterking van eigen kracht, Samenkracht en 

eigen verantwoordelijkheid? 

o Is het beter dan bestaand aanbod? (bijvoorbeeld omdat het 

maatschappelijk rendement hoger ligt dan bij bestaand aanbod?) 

o Kan het bestaand aanbod substitueren? 

o Mogen we verwachten dat het financieel ‘rendeert’?  (doordat ze 

goedkoper zij dan bestaande initiatieven? 

o Ze kunnen niet via een raamcontract gegund worden (op die manier 

weren we professionele partners die hun aanbod ook binnen de 

inkoop kunnen doen uit de Right to Challenge. 

b Het is van belang dat de voortgang van de Right to Bid naar de Right to Build 

niet (uitsluitend) getoetst wordt door de ambtelijke organisatie. Bij de 

beoordeling van het ‘Right to Challenge’ betrekken we aansluitend bij het 

gedachtegoed van WIJeindhoven de eindgebruikers. We richten een kleine 

beoordelingscommissie in met een flexibele schil. In deze commissie zit een 

ambtelijk technisch voorzitter, een WIJmedewerker en 2 inwoners. De flexibele 

schil bestaat uit 2 potentiële eindgebruikers (aangeleverd door WIJeindhoven), 

een inhoudsdeskundige ambtenaar en een vertegenwoordiger uit de tweedelijn 

(werkzaam in dezelfde richting als het initiatief dat voorligt).  

b Na een eerste quick scan-achtige beoordeling door de kleinere commissie die 

toetst op bovenstaand kader gaat een initiatief verder en daar wordt een 

ambtenaar aan gekoppeld die mee kijkt, mee denkt, informeert over  
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gemeentelijke kaders of waar nodig de rek en ruimte in regels zoekt om een 

initiatief wel verder te laten ontwikkelen. 

b Initiatieven kunnen ambtelijke ondersteuning krijgen bij de doorontwikkeling. De 

intensiteit daarvan is afhankelijk van de behoefte van het initiatief zelf. Het 

initiatief blijft te allen tijde zelf de eigenaar. Bij ambtelijke begeleiding waken we 

ervoor dat het eigenaarschap van het initiatief verschuift. De ambtenaar ontsluit 

netwerken die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het initiatief. Via 

gesprekken, de vinger aan de pols houden en af en toe afstemming binnen de 

gemeente is de ambtelijke inzet te overzien. De mate van inzet wordt bepaald 

door de behoefte van de partij die van het Right to bid gebruik wil maken, de 

bijdrage die het initiatief kan leveren aan de werkzaamheden van de ambtenaar 

en de professionele inschatting van wat reëel haalbaar en nodig is. Hierbij blijft 

het initiatief verantwoordelijk voor het opstellen van een goede Bid. Als een 

initiatief ontevreden is over de ondersteuning, kunnen zij zich tot de commissie 

wenden. 

o Ondersteunen bij het right to Challenge, het right to bid en het right to 

build 

o zou een gemiddelde van 1 uur ambtelijke inzet per week voldoende 

moeten zijn. De manier waarop dit wordt ingezet kun je ook aan het 

initiatief zelf over laten.  

b De financiering van deze initiatieven halen we uit de budgetten die beschikbaar 

zijn binnen het sociale domein (totaal 430 miljoen). We hebben met alle 

aanbieders nuluren contracten afgesloten. Hierdoor is substitutie gemakkelijker 

te realiseren dan wanneer we volumeafspraken hadden. Er is dus ruimte om 

nieuwe en efficiëntere initiatieven tussentijds te honoreren. 

b Als het initiatief door wil naar de fase Right to Build, kijkt de complete 

toetsingscommissie ernaar. Zij brengen een advies uit aan het college. Het 

college toetst uitsluitend of het binnen de financiële kaders mogelijk is. Het 

advies wordt niet om inhoudelijke redenen afgewezen. 

b In het begin zullen we alle Challenges oppakken. Challenges die buiten het 

sociaal domein vallen, worden ook opgepakt en de financiering hiervoor regelen 

we per aanvraag.  

b Daar waar aanvragen wel interessant worden bevonden, maar geen substitutie 

vormen voor bestaand aanbod en waarvoor ook de ASV geen uitkomst biedt, 

spreken we het miljoen aan dat gereserveerd staat voor maatschappelijke 

initiatieven. 

 

3. Right to Build – “Wij doen het zo beter” 

Het Right to Build is de fase waarin het initiatief daadwerkelijk aan de slag gaat. In de 

praktijk is het mogelijk dat het project al langer loopt, maar uit zijn jasje groeit en andere 

financiering zoekt. Ook in deze fase kan een initiatief beroep op ons doen 

- We kunnen netwerken ontsluiten die het initiatief verder doen groeien. Nieuwe 

samenwerkingspartners in beeld brengen. 

- We kunnen hen in contact brengen met andere initiatieven die op eenzelfde 

terrein bezig zijn. 

- We bieden de partijen die deelnemen aan de right to bid een podium om te 

vertellen wat ze gedaan hebben en waar hun successen liggen. Ook vragen we 
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hen om waar mogelijk andere initiatieven te ondersteunen die nog in de right to 

Challenge en/of right to bid fase zitten. 

- Bovendien vindt in deze fase een evaluatie plaats door de commissie waarin 

wordt gekeken hoe het initiatief is ondersteund, waar ze nu nog behoefte aan 

hebben, of ze door willen groeien en wat ze daarbij nodig hebben? 

 

Procesafspraken 

De commissienotitie geeft input voor de verdere uitwerking van het Right to Challenge. 

Op basis van deze consultatie wordt de commissienotitie uitgewerkt in een B&W advies 

Right to Challenge’ die ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college en de 

gemeenteraad. Wanneer deze is vastgesteld, zullen we via media maar zeker ook via 

bewonersinitiatieven die we al kennen de mogelijkheden van Right to Challenge kenbaar 

maken. Naast de reguliere communicatie wegen zullen we sterk gebruik maken van de 

kennis van de gebiedscoördinatoren. We informeren de generalisten van WIJeindhoven 

over de mogelijkheden en stellen onze bestaande partners persoonlijk op de hoogte.  

 

 

Ter inzage gelegde stukken 

nvt 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,  

 

 

 

 

Secretaris  

 


