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Wie is Sagènn 

 
 

 
 

• WiW - Drechtsteden 
 

• Re-integratie / Educatie / Welzijn 
 

• Onze opdrachtgevers 
 
• Partner van gemeente Tilburg  
   
• NOMA 
 

 
 

 
 

 
 
 



Aanbesteden 



Inkooprelaties 

 
 

   beleid obv politiek,  
beleid bepaalt product 

10 dezelfde offertes 



Prestatieinkoop 

 
 

           Omkering: Beleid bepaalt niet het product, maar het doel. De markt bepaalt product. 



Prestatieinkoop 

 
 



Prestatieinkoop in Tilburg 

 
 

Plan van aanpak, 2 A4 (dienstenconcessie 10 jaar) 
beschrijving inhoud opdracht, welke kwalificaties en personeel 
 

RAVA-plan  
risicodossier: Risico’s voor de opdracht, beheersmaatregelen en waardetoevoeging 
kansendossier: business cases, investeringsmodellen, bovenop minimumeisen opdracht 
 

Conceptbegroting 
kosten, baten, ROI voor gemeente 
 

Projectplanning 
Activiteiten, go/no go, deelresultaten, oplevermomenten, evaluatiemomenten en 
stakeholders, inzicht in projectorganisatie 
 

Implementatieplan 
Methodische implementatie 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



NOMA Tilburg 

 
 



Impact dienstverlening 

 
 

VAN 

NAAR 



vb. Impact dienstverlening 

 
 

Wat is werk? Discussie over devaluatie arbeid en de visie op werk: 
 
1. Betaalde vs. onbetaalde arbeid (bijv. vrijwilligerswerk) 

 
2. Saneren arbeid (bijv. afschaling: professionele zorg wordt mantelzorg) 

 
3. Ontwikkeling van arbeid: Baanafname door digitalisering en robotisering 

 
Dynamiek ‘overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt’: 
 
Mensen die nu nog (laag en ongeschoold) werk hebben zijn de bijstandsgerechtigden 
van 2020. 
 
En wat betekent dit voor NOMA? 
 



vb. Impact dienstverlening 

 
 

Wat is de arbeidsmarkt? 
    exclusief            inclusief 

W en S 

opleidingsniveau 

€ 

headhunting 

uitzenden proefplaatsing 

WEP 

vrijwilligerswerk 



vb. Impact dienstverlening 

 
 

Welke strategieën? 



vb. Impact dienstverlening 

 
 

Welke mechanismen? 

 
Wetenschappelijk bewezen effectieve mechanismen voor re-integratie 

 
 

 
 

 
 
 



Het proces vanaf voorlopige 
gunning 

 
 Precontractuele fase: 

 
In plaats van doen 
(implementeren)  

 
praten over samenwerken 

(maken van procesafspraken) 
 
 

Niet opnieuw onderhandelen maar uitleggen en onderbouwen 



 
 

Precontractuele fase 
 

Van implementeren naar het maken van procesafspraken 
 
 

Onze kennismaking met multi-stakeholder-management 

Het proces vanaf voorlopige 
gunning 



Het proces vanaf voorlopige 
gunning  

Cultuurverschillen 
 

In een snelkookpan naar elkaar toegroeien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met gemeente én Diamant groep! 

Publiek Privaat 
HOE staat centraal WAAROM staat centraal 

Procesgericht Resultaatgericht 
De mogelijkheden en beperkingen in het 

HOE bepalen het resultaat 
Het resultaat bepaalt de manier waarop 

het HOE georganiseerd wordt 
Aanbodgestuurd Behoefte-/vraaggestuurd 

Inside out Outside in 
Wat zijn de beperkingen en hoe gaan we 

daarmee om? 
Wat zijn de kansen en hoe gaan we die 

benutten? 
Behoedzaam, zorgvuldig Grofmazig (80/20), tempo 

Beter toestemming vooraf dan 
vergiffenis achteraf 

Beter vergiffenis achteraf dan 
toestemming vooraf 



1 jaar later 

MT Participatie 
 

dienstverleningsmodel  
deels aangepast met ‘nieuwe’ dienstverlening 

 
investering in innovatie en ontwikkeling 

(bijv. ‘zelfmelders’ o.b.v. basisinkomen: ‘Vertrouwensexperiment’) 
 

Input op beleidsvorming en inspelen op recente ontwikkelingen 
 

eerste evaluatie loopt 



De toekomst 

 
• Delen van kansen en risico’s 
• Coproductie en co-eigenaarschap 
• Van projecten naar infrastructuur 
• Basis voor integratie op decentralisaties 

 
• Een sterker Tilburg! 



Vragen? 



Dank voor uw interesse 

info@sagenn.nl 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 
• Presentaties maandag 19 oktober beschikbaar 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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