Ruimte voor de samenleving: ‘het samen anders doen’
Praktijkleermiddag maatschappelijk aanbesteden en right to challenge
Datum:

16 juni 2016, vanaf 12:00 uur

Gastheer:

Bewonersbedrijf Kamperpoorterij,
Wijkcentrum Ons Eigen huis, te Zwolle

Voor wie: 	Actieve bewoners en ambtenaren, die
het samen anders doen of willen doen.
Zo mogelijk met de traditionele
uitvoeringspartner van de gemeente.

Gemeente

Publieke
taak
Zoals groenbeheer,
dagbesteding, buurthuizen,
zorg ...

Traditionele
partners

(allianties van)

bewoners en
sociaal ondernemers

Met: 	Expertisepunt Open Overheid, Social Impact Factory, gemeente Utrecht, PPRC, PIANOo, Burosa,
Instituut voor Sociale Gebiedsontwikkeling, Instituut voor Publieke Waarden, MAEXchange,
Nieuw Beeld, gemeente Rotterdam, Gemeenten van de Toekomst, Zorgverslimming, 7Zebra’s,
LSAbewoners, Platform31, RVO.nl, VNG, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
en meer

12.00 - 13.00

Welkom door Bewonersbedrijf Kamperpoorterij en lunchwandeling in de wijk

13.00 - 13.35

Welkom door wethouder Jan Brink en aftrap van het programma door
veranderaar Kees Fortuin

13.45 - 15.00

Maatwerkronde 1 (parallelle deelsessies, zie bijlage)
bij Café de Kip, het Buurthuis, Bloemenhuis De Vlinder of de Elbertschool
E xperts en ervaringsdeskundigen gaan, samen met de deelnemers van de sessie,
in op de concrete vraag van een lokaal initiatief. Met praktische uitwisseling van
kennis en ervaring, en ruimte voor ieders vragen.
Er is keuze uit de volgende sessies:
1. Samenwerken organiseren, maak het mogelijk
2. Ruimte binnen aanbestedingsregels en inkooptrajecten
3. Maatschappelijke impact zichtbaar en toetsbaar
4. Ruimte voor lokale kracht in het zorgdomein
5. De uitvoering: kwaliteit, regeltjes en opvolging
Meer informatie over de deelsessies staat op de volgende pagina

15.00 - 15.15

Kantelmoment

15.15 - 16.30

Maatwerkronde 2 (parallelle deelsessies, zie bijlage)
bij Café de Kip, het Buurthuis, Bloemenhuis De Vlinder of de Elbertschool

16.30 - 17.15

Maatwerk op maat op de marktplaats in het Buurthuis

17.15 - 17.30

Afronding en vooruitblik

17.30 - …

Zwolse borrel met een optreden van Tante Kippe

Aanmelden voor deze middag kan via dit digitale formulier. Deelname is kosteloos.
Werkt de hyperlink naar het aanmeldformulier niet? Neem dan contact op met maatschappelijkaanbesteden@rvo.nl

Informatie over de verschillende deelsessies
Deelsessie 1

Samenwerken organiseren, maak het samen mogelijk

Hoe kom je als bewoners op de juiste manier met de juiste ambtenaar aan tafel? Wat is een goede manier om in contact te
komen en hoe bouw je een constructieve samenwerking op? Van plan naar samen werken tot samenwerken!
Casus ronde 1: 13.45 - 15.00 uur
Bewonersbedrijf Kamperpoorterij
“Als bewonersbedrijf zijn we goed aan de slag met
mooie ideeën, maar we krijgen nog onvoldoende
voet aan de grond bij de gemeente om deze ideeën
samen waar te maken.”

Deelsessie 2

Casus ronde 2: 15.15 - 16.30 uur
Nader in te vullen. Wil je je eigen casus inbrengen?
Dat kan! Geef dat dan aan bij je aanmelding of neem
contact op via maatschappelijkaanbesteden@rvo.nl

Ruimte binnen aanbestedingsregels en inkooptrajecten voor lokaal initiatief

Hoe kan ik als een bewonersinitiatief succesvol meedoen met de aanbesteding van een gemeente? Hoe maakt de gemeente
ruimte voor een eerlijke kans voor deze initiatieven bij aanbestedingen of bij inkoop? En: is een aanbesteding eigenlijk wel nodig?
Casus ronde 1: 13.45 - 15.00 uur
Nader in te vullen. Wil je je eigen casus inbrengen?
Dat kan! Geef dat dan aan bij je aanmelding of neem
contact op via maatschappelijkaanbesteden@rvo.nl

Deelsessie 3

Casus ronde 2: 15.15 - 16.30 uur
De Nieuwe Jutter
“We willen meedoen aan een aanbesteding, maar lopen op
tegen allerlei regels in het traject. Hoe kunnen we als lokaal
initiatief bijvoorbeeld voldoen aan bijvoorbeeld omzeteisen?”

Maatschappelijke impact zichtbaar en toetsbaar maken

Hoe breng ik als bewonersinitiatief mijn maatschappelijke waarde goed tot uiting? En hoe kan de gemeente dat goed meewegen in het vergelijk met andere aanbiedingen? Over het zichtbaar maken en de toetsbaarheid van de (maatschappelijke)
meerwaarde van lokaal initiatief.
Casus ronde 1: 13.45 - 15.00 uur
Waterland
“Wij willen werken aan diverse initiatieven rond right to challenge: van concrete
uitvoering van taken tot planvorming voor de ontwikkeling van ons gebied. De maatschappelijke meerwaarde van aansturing door bewoners en gebruikers is van groot
belang. Het is zoeken hoe wij daaraan vorm geven, in afstemming met gemeenten”

Deelsessie 4

Casus ronde 2: 15.15 - 16.30 uur
Nader in te vullen. Wil je je
eigen casus inbrengen? Dat kan!
Geef dat dan aan bij je aanmelding
of neem contact op via
maatschappelijkaanbesteden@rvo.nl

Ruimte voor lokale kracht in het zorgdomein

Maatschappelijk initiatief in het zorgdomein, kan dat? Hoe werk ik samen met de traditionele partijen?
Hoe zorg ik dat ik mee mag doen? Lokaal initiatief de ruimte in het zorgdomein, kan dat wel binnen de spelregels?
Casus ronde 1: 13.45 - 15.00 uur
Nader in te vullen. Wil je je eigen casus
inbrengen? Dat kan! Geef dat dan aan
bij je aanmelding of neem contact op via
maatschappelijkaanbesteden@rvo.nl

Deelsessie 5

Casus ronde 2: 15.15 - 16.30 uur
Austerlitz Zorgt
“Onze coöperatie biedt zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle bewoners in het
dorp Austerlitz, Zeist. Daarin zijn we succesvol en inmiddels voeren we officieel
de Wmo uit voor de gemeente. Voor hen blijven we een interessant proefkonijn.
De vraag is hoe we de bureaucratie buiten de deur kunnen houden.”

De uitvoering: kwaliteit, regeltjes en opvolging

Hoe borgen we de kwaliteit en opvolging? Hoe gaan we om met allerlei belemmerende regeltjes? Aansprakelijkheid,
horecavoorschriften en ondanks succes weer helemaal opnieuw afspraken maken, zit daar geen ruimte in of rek?
Casus ronde 1: 13.45 - 15.00 uur
Onder voorbehoud - nog niet bevestigd
“We hebben als bewonersinitiatief het complete groenbeheer in het
dorp in beheer gekregen. Super natuurlijk , maar hoe moeten we omgaan
met zaken als aansprakelijkheid? En kwaliteitseisen? Mogen we na deze
periode verder, als iedereen tevreden is?”

Casus ronde 2: 15.15 - 16.30 uur
Nader in te vullen. Wil je je eigen casus
inbrengen? Dat kan! Geef dat dan aan bij
je aanmelding of neem contact op via
maatschappelijkaanbesteden@rvo.nl

Meer informatie over maatschappelijk aanbesteden? www.maatschappelijkaanbesteden.nl
Meer informatie over right to challenge? Via de VNG of het LSA.

