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FUNCTIEPROFIEL COMMISSIELID GESCHILLENCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN 

Subcommissie I 

 

De eisen waaraan een commissielid moet voldoen, zijn de volgende: 

 

- Is in staat bij de beoordeling van geschillen het perspectief van gemeenten 

(commissielid op voordracht van de VNG) of zorgaanbieders (commissielid op 

voordracht van de betrokken branches van zorgaanbieders) in te brengen. Verliest 

bij de beoordeling het cliëntperspectief niet uit het oog.   

- Beschikt over kennis van het Sociaal Domein, alsmede kennis van de gebruikelijke 

gang van zaken binnen de sector op de terreinen waarop de Commissie geschillen te 

behandelen krijgt.  

- Dit betreft tenminste één of meer van de volgende gebieden:  

o de totstandkoming en uitvoering van contracten voor de inkoop van alle zorg 

zoals opgenomen in de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdGGZ, jeugdreclassering en 

jeugdbescherming) en zorg en ondersteuning zoals omschreven in de Wmo 

2015; 

o de toepassing van de afspraken zoals neergelegd in Draaiboek voor 

continuïteit jeugdhulp, als onderdeel van het Convenant bevordering 

continuïteit jeugdhulp; 

o de toepassing van standaarden iJW en iWmo; 

o geschillen voortkomend uit incidentele en tijdelijke, bestaande en toekomstige 

regelingen vanuit het rijk die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen 

gemeente(n) en aanbieder(s) in de hoedanigheid van opdrachtgever 

respectievelijk opdrachtnemer; 

o de toepassing van De Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) Beschermd 

Wonen;  

o de toepassing van De Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) jeugd. 

- Beschikt bij voorkeur over financieel economische expertise en/of juridische kennis 

rondom aanbesteding en contractering. 

- Wordt binnen de sector gerespecteerd, met andere woorden over de kennis van 

zaken en integriteit van betrokkene moet in de sector geen enkele discussie mogelijk 

zijn. 

- Heeft belangstelling voor het beslechten van geschillen tussen gemeenten en 

zorgaanbieders, dan wel tussen gemeenten onderling of zorgaanbieders onderling. 

- Is in staat om de voorgelegde geschillen op volstrekt onafhankelijke en onpartijdige 

wijze te beoordelen. 

http://jeugdzorgnederland.nl/index.php
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- Beschikt over voldoende tact om tijdens de mondelinge behandeling tezamen met de 

andere twee leden (voorzitter en commissielid) invulling te geven aan de mondelinge 

behandeling van het geschil.  

- Beschikt over collegiale eigenschappen met het oog op de samenwerking binnen de 

Commissie en met het bureau van de Stichting, waaronder de Commissie ressorteert. 

- Is in staat om in gezamenlijk overleg met de voorzitter en het andere commissielid 

tot een eensluidend oordeel te komen. 

- Beschikt in beginsel over voldoende tijd om de functie op een verantwoorde manier te 

vervullen. Betekent in beginsel het beschikbaar zijn voor één zitting per maand 

gedurende een dagdeel. 

- Is bij voorkeur niet ouder dan 68 jaar, nu in het huishoudelijk reglement van de 

Stichting de leeftijdsgrens van commissieleden (evenals voor voorzitters en 

deskundigen) is bepaald op 72 jaar.    
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