Profiel leden Geschillencommissie Sociaal Domein
Geschillencommissie Sociaal Domein
In het kader van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd (april 2018) is afgesproken een
geschillencommissie op te richten voor de behandeling van geschillen tussen gemeenten
onderling, en tussen gemeenten en aanbieders, op het terrein van de jeugdzorg en de wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (‘VNG’) en de Branches
Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (‘BGZJ’) wordt de Geschillencommissie Sociaal Domein
opgericht. De Geschillencommissie Sociaal Domein (‘de Geschillencommissie’) zal haar
werkzaamheden aanvangen met ingang van 1 januari 2019.
Werkterrein Geschillencommissie
De Geschillencommissie behandelt geschillen op het terrein van het woonplaatsbeginsel
(jeugd) en geschillen tussen gemeenten en aanbieders in een inkoopproces (bredere sociaal
domein). In een later stadium kan dit werkterrein eventueel worden uitgebreid naar andere
geschillen in het sociaal domein. Uitzondering is de landelijke toegankelijkheid beschermd
wonen; hiervoor heeft de VNG al een commissie ingesteld, die zich uitsluitend op dit
onderwerp richt.
Werkwijze Geschillencommissie
De Geschillencommissie wordt ondersteund door een secretaris en vergadert minimaal
eenmaal per maand. In overleg met de secretaris wordt bepaald of een geschil voor
behandeling in aanmerking komt. Geschillen kunnen schriftelijk of via een hoorzitting
worden afgedaan. De hoorzittingen worden in overleg met de commissieleden door de
secretaris geagendeerd. De werkwijze van de Geschillencommissie is vastgelegd in een
reglement met een daarbij behorende toelichting.
Benoeming leden Geschillencommissie
De Geschillencommissie bestaat uit drie vaste leden en twee vervangende leden. De leden,
waaronder de voorzitter, worden benoemd door de VNG-commissie Zorg, Jeugd en
Onderwijs. Bij de benoeming wordt advies gevraagd aan de betrokken vertegenwoordigers
van aanbieders. Benoeming geschiedt voor een periode van twee jaar. Daarna kan een lid
nog eenmaal worden herbenoemd voor een periode van twee jaar.
Profielschets leden Geschillencommissie
Van de leden van de Geschillencommissie worden de volgende competenties gevraagd:
-

academisch werk- en denkniveau;
de voorzitter heeft een juridische achtergrond;
ervaring en affiniteit met het sociaal domein, met name jeugdzorg en
maatschappelijk ondersteuning;
kennis van inkoop en contractering;
kennis van wet- en regelgeving op het terrein (of in staat dit zich snel eigen te
maken);
volgen van de maatschappelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein en
aanverwante terreinen;

-

ervaring met en kennis van geschilbeslechting;
zorgvuldig kunnen omgaan met belangentegenstellingen;
goede sociale en communicatieve vaardigheden;
scherp analytisch vermogen;
onafhankelijk en onpartijdig, niet gelieerd aan de betrokken partijen middels
bijvoorbeeld (neven-)functies.

Beschikbaarheid en vergoeding
Voor de leden van de geschillencommissie is een vergoeding beschikbaar voor het bijwonen
van de vergaderingen en de eventuele hoorzittingen. In de vergoeding wordt rekening
gehouden met een bepaalde inzet per maand voor het schriftelijk afdoen van geschillen.
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