Wisselstage!
Loop vier dagen stage bij een (zorg)aanbieder of gemeente, deel uw
ervaring en inspireer anderen.
Houdt u zich als professional bij een gemeente of (zorg)aanbieder bezig met de in‐ of
verkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning? Wissel dan eens van
perspec ef en doe in mei/juni mee met een korte stage van vier dagen om inzicht te
krijgen in elkaars wereld. Rekening houdend met een aantal spelregels (zie kader) en
voorkeuren die u van tevoren opgee , wordt u gekoppeld aan een andere deelnemer.
Bij hem of haar loopt u stage en omgekeerd ontvangt u een deelnemer om stage in uw
organisa e te lopen. Naast de stage bestaat Wisselstage! uit een centrale
startbijeenkomst en een afsluitende reflec edag. Wisselstage! is een ini a ef van het
programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein i.s.m. The Curious Network.
Stap 4: voorbereiding
Onderdeel van het programma is dat u ook de stage
van iemand anders mogelijk maakt. Van tevoren
zorgt u voor een programma. Denk ook na wat u van
de ander wilt weten. Deze persoon beschikt immers
over specifieke kennis en ervaring die voor uw orga‐
nisa e van nut kan zijn.

Spelregels
We spreken af dat deelnemers van (zorg)aanbieders zo
veel mogelijk ruilen met gemeenten buiten hun eigen
werkgebied. Dit geldt omgekeerd voor deelnemers van
gemeenten. Een uitzondering hierop is wanneer u ruilt
buiten uw eigen domein. Dus bent u werkzaam in het
domein jeugdhulp, dan kunt u binnen uw eigen regio
ruilen rich ng het domein maatschappelijke
ondersteuning en vice versa. Deze spelregels zijn er om
deelnemers niet in een las ge situa e te brengen
waarin belangenverstrengeling kan optreden.

Programma in het kort
Startbijeenkomst:
11 mei 2021
U maakt online kennis met alle deelnemers: allemaal
professionals die betrokken zijn bij de inkoop van
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. U
ontmoet degene met wie u Wisselstage! gaat doen.
Met hem of haar hee u van tevoren al nadere
afspraken gemaakt over de invulling van de
stageperiode. We staan s l bij wat u wilt dat uw stage
oplevert en hoe we hiervoor kunnen zorgen. Tot slot is
een deel van deze online bijeenkomst ingeruimd voor
'communica e', waarbij u leert hoe u ervaringen
jdens het programma op zo'n manier kunt vastleggen
dat het ook inspirerend is voor collega's die niet
deelnemen.

Hoe werkt het?
Stap 1: aanmelden
U meldt zich zo snel mogelijk aan en ontvangt een
beves ging en een aanmeldformulier.
Ellen Krijnen, gemeente Breda: “Ik had het geluk twee
stageplekken te hebben. Met beide stagebegeleiders
had ik eerder telefonisch contact om mijn ‘wensen’ te
bespreken. Daar hebben beide organisaƟes een mooi
leerzaam programma bij gemaakt.”
Stap 2: kaders aangeven
Op het aanmeldformulier gee u aan of u binnen het
domein (jeugdhulp en/of Wmo) wilt blijven of juist niet
en of u binnen en/of buiten uw werkregio wilt ruilen.
Werkt u bij een gemeente, dan is het verder van belang
voor ons te weten welke aanbieders in uw gemeente
ac ef zijn.

Inspireren
Meedoen aan Wisselstage! betekent ook dat u uw
ervaringen deelt met anderen. Uw stageperiode leggen
we samen met u vast in ‘een persoonlijk verhaal’. De
‘verhalen’ van u en de andere deelnemers vormen ook
de content waarmee het programma Inkoop en
Aanbesteden Sociaal Domein anderen wil inspireren.
Een redacteur voert de laatste redac eslag uit. U stemt
van tevoren ermee in dat uw ervaring op deze manier
ook extern wordt gedeeld.

Stap 3: voorkeuren
Voor aanvang van het programma krijgt u inzicht in de
organisa es die par ciperen en de plekken die
beschikbaar zijn. Op basis daarvan vragen we u naar uw
voorkeuren.
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Stageperiode gemeenten:
17 mei t/m 21 mei 2021
In deze periode lopen alle deelnemers van aanbieders
hun stage bij een gemeente. Met het oog op de
coronamaatregelen gaan we ervan uit dat de stage
online plaatsvindt. Het gaat om een periode van vier
dagen. Welke dagen dit zijn stemmen jullie onderling
af. Een kortere stageperiode omdat u bijvoorbeeld
normaal minder dan vier dagen werkt, kan meestal
ook.

Waarom meedoen?
 U krijgt inzicht in hoe het bij respec evelijk
(zorg)aanbieders en gemeenten eraan toe gaat.
 Het programma verstevigt bovendien uw netwerk
binnen het sociaal domein.
 Vanuit uw eigen exper se kunt u direct coachen op
zaken waar u verstand van hee en zo de inkoop
van zorg op maliseren.
 U draagt bij aan een groter wederzijds begrip
tussen zorgaanbieders en gemeenten, wat
uiteindelijk leidt tot structureel betere inkoop van
zorg.
 Een stage is een rela ef geringe jdsinvestering.

Wisselstage! op herhaling
Dit is de tweede keer dat het programma Wisselstage! wordt
georganiseerd. In november 2020 deden 28 professionals van
(zorg)aanbieders en gemeenten mee aan het eerste stageprogramma. De stages waren ook allemaal online. Nieuwsgierig naar de ervaringen van deze deelnemers? Kijk dan op
www.inkoopsociaaldomein.nl waar deelnemers in verschillende arƟkelen terugblikken op hun stageperiode.

Aanmelden
Aanmelden voor het programma kan t/m 2 april 2021
via info@thecuriousnetwork.nl.
Voor vragen over het programma kunt u terecht bij
Robin van Barneveld van The Curious Network, het
bureau dat het programma begeleidt. Hij is bereikbaar
via 06‐23507164 of info@thecuriousnetwork.nl.

Stageperiode (zorg)aanbieders:
31 mei t/m 4 juni 2021
In deze periode lopen alle deelnemers van gemeenten
hun stage bij een aanbieder. Met het oog op de
coronamaatregelen gaan we ervan uit dat de stage
online plaatsvindt. Het gaat om een periode van vier
dagen. Welke dagen dit zijn stemmen jullie onderling
af. Een kortere stageperiode omdat u bijvoorbeeld
normaal minder dan vier dagen werkt, kan meestal
ook.

Deelnamekosten
De deelnamekosten worden grotendeels gedragen
door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal
Domein. Deelnemers betalen daarom slechts € 295. Dit
bedrag is btw‐vrij.
Mary van Termeij van Kwintes:
“Ik liep stage bij de Gemeente RoƩerdam. Een interessante ervaring. Gemeente RoƩerdam gaat echt voor
partnership, open verhoudingen, vertrouwen en duidelijkheid. En wellicht echt RoƩerdams: kort erop. Wisselstage! geeŌ energie, zeker in deze coronaƟjd is dat van
harte welkom!”

Slotdag:
10 juni 2021
In de week na de laatste stageperiode neemt u deel
aan het afsluitende onderdeel van het programma: een
door het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal
Domein georganiseerde slotdag. Deelnemers fungeren
die dag, mede a ankelijk van de totstandkoming van
een nieuw regeerakkoord, als klankbordgroep op één
of meer actuele issues rondom de Jeugdwet en Wmo
2015, delen ervaringen uit hun stage en reguliere werk
en verkennen de mogelijkheid voor verder onderling
contact. Ook de ‘ervaringsverhalen’ uit de stageperiode
zijn dan klaar.

Kamiel Zijderveld van Philadelphia: “Eigenlijk kreeg ik
het gevoel dat we best veel van elkaar weten op het
gebied van de directe raakvlakken, maar dat we vooral
weinig kennis hebben van de werkwijze binnen elkaars
organisaƟes. Hoe lopen de hazen, welke belangen spelen er en wat betekenen die voor de processen? Het was
wel heel leuk en interessant om daar meer van te weten
te komen.”
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Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal
Domein
Inkoop en aanbesteden kunnen bijdragen aan het ver‐
snellen van de transforma e naar goede jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning voor de cliënt. Inkoop
is een belangrijk middel bij het uitvoeren van deze trans‐
forma e, omdat het de manier is van gemeenten om
hun aanbod van jeugdhulp en maatschappelijke onder‐
steuning te organiseren.

The Curious Network
Wisselstage! wordt begeleid door trainingsbureau The
Curious Network. The Curious Network werkt voor or‐
ganisa es in de publieke sector en onderscheidt zich
door haar ac on learning programma’s. Ervaren gaat
hierin al jd vooraf aan het leren.
Met de leervorm waarbij deelnemers van func e wis‐
selen hee het bureau al ruim en jaar ervaring. Een
vergelijkbare programma als Wisselstage! begeleidde
The Curious Network eerder voor Ac Z.

Om het inkoopproces te verbeteren, werken
gemeenten, aanbieders en het Rijk samen in het onder‐
steuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal
Domein.
Wisselstage! draagt bij aan de door het programma be‐
oogde doelen zoals betere samenwerking tussen ge‐
meenten en aanbieders.
Meer informa e: www.inkoopsociaaldomein.nl.

Meer informa e: www.thecuriousnetwork.nl.
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