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 Algemeen 

 Attentiepunten 

 

 Welke strategische keuzes moet een gemeente maken? 

 

 Welke benaderingen volgen hieruit? 

 modellen voor opdrachtgeverschap 

 

 Nog meer attentiepunten: 

 Samenwerking en samenloop 
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ATTENTIEPUNTEN BIJ ZORGINKOOP 
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Substitutie is het vervangen van de ene aanpak door een andere. 

Substitutie is heel goed mogelijk in zorg en welzijn 

Substitutie is bedoeld als de basis van de veranderingen  

Substitutie is dus “goed” 

 

Maar let op: substitutie kan ook heel “slecht “ zijn: 

 Ingegeven door financiële overwegingen 

 Dat kan gevolgen hebben voor de inhoudelijke kwaliteit 
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LET OP: SUBSTITUTIE IS EEN ESSENTIEEL ASPECT 
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LET OP: SUBSTITUTIE IS EEN ESSENTIEEL ASPECT 



Aanbieders hebben (gerechtvaardigd) eigen belang in het licht van 

de forse reductie van het budget (-25%) 

 

En kunnen daarvoor gebruik maken van substitutie. 

Er bestaat substitutie in en substitutie uit:  

 Met andere terreinen – financiers : AWBZ, ZVW, WMO 

 Met eigen kracht / sociale omgeving: kosten lager 

 Bij multi-problematiek:  

o hoofdaannemer - onderaannemer 

o er zijn veel (>100) aanbieders actief: groot en klein 
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LET OP: SUBSTITUTIE IS EEN ESSENTIEEL ASPECT 
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 De gemeente is vrijwel de enige vrager op de markt van “Zorg en 

Welzijn”: monopsonie 

 Door haar optreden bepaalt de gemeente welke en hoeveel 

aanbieders op termijn overleven en welke niet 

 De gemeente bepaalt de marktordening! 

 

 Die verantwoordelijkheid moet zeer serieus genomen worden: 

 Bepaalt de mogelijkheden voor de gemeente (op termijn) 

 Bepaalt vele andere zaken (innovatie, kostprijsontwikkeling, 

toetreding, etc.) 
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LET OP: GEMEENTE IS MONOPSONIST 
EN DAT BRENGT EEN BELANGRIJKE VERANTWOORDELIJKHEID MET ZICH MEE 
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AWBZ  

 Budgetten per zorgaanbieder 

 “tarieven” gebruikt om budgetten af te tikken 

 Geen directe relatie met kosten 

 

 Zorg (en zorginkoop) is input gedreven 

 Indicaties voor zorg gesteld in uren (bijv. 3 uur Huishoudelijke Hulp) 

 Dit is een ‘recht’ van cliënt!! 

 Veel nadruk op verantwoording van de input 

 Wat heb ik gedaan (hoeveel uren besteed, welke handelingen verricht) 
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DE ‘OUDE’ SITUATIE 



STRATEGISCHE KEUZES VOOR GEMEENTEN BIJ 

OPDRACHTGEVERSCHAP 
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Hoe wordt regie-functie ingevuld? 

 Keukentafelgesprek  

 Toeleiding naar zorgaanbieder 

 Casus-regie cliënten 

 Monitoring dienstverlening 
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STRATEGISCHE KEUZE 1: REGIE 
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Regie 

In eigen 

beheer 

Bij 

zorgaanbieder 

2e lijn Uitbesteed aan derde 

(welzijnsorganisatie) 



Afweging: 

 Zelf kennis opbouwen en zicht (controle) houden op sociaal 

domein versus zo snel mogelijk professional betrekken en uitgaan 

van zijn expertise (en integriteit) 

 

Randvoorwaarden: 

 Menskracht organiseren in eigen organisatie 

 

Heeft verband met: 

 Bekostiging (financiële prikkels) 
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STRATEGISCHE KEUZE 1: REGIE 

Modellen van opdrachtgeverschap in sociaal domein 11 



Hoe wordt (tweedelijns) zorg bekostigd: 

 P*Q 

 Cliëntvolgend budget / arrangement 

 Resultaatbekostiging per individuele cliënt 

 Resultaatbekostiging op populatieniveau 
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STRATEGISCHE KEUZE 2: BEKOSTIGING 

Modellen van opdrachtgeverschap in sociaal domein 12 

Bekostiging 

P x Q 

(inzet) 

Resultaat / 

outcome op 

populatie-

niveau 

Cliëntvolgend 

budget / 

arrangementen 

Resultaat-

bekostiging 

per 

individuele  

cliënt 



Afweging: 

 Alle gemeenten willen liefst uitkomst / resultaat centraal 

 Maar: complexer om contracten en monitoring in te richten, 

juridische aspecten (rechtszekerheid cliënt) 

 

Randvoorwaarden: 

 Monitoring anders benaderen 

 ‘risk-appetite’ college om af te wijken van oude systeem 

 

Heeft verband met: 

 Inrichting Regie (en monitoring daarin) 
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STRATEGISCHE KEUZE 2: BEKOSTIGING 
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Hoeveel zorgaanbieders worden gecontracteerd: 

 Eén hoofdaannemer (of consortium) 

 Beperkt aantal aanbieders (bijv. huidige zorgaanbieders) 

 Onbeperkt aantal aanbieders (in raamovereenkomst) 
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STRATEGISCHE KEUZE 3: AANTAL CONTRACTANTEN 
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Aantal contractanten 

Eén hoofd-

aannemer 

Onbeperkt 

(raam-

overeenkomst) Alleen huidige 

zorgaanbieders 



Afweging: 

 Bieden keuzevrijheid voor aanbieders aan cliënten (plicht!)  

 administratieve lasten  

 Relatie gemeente – aanbieders (partner versus marktmeester) 

 Ex-post concurrentie organiseren (stemmen met de voeten) 

 

Randvoorwaarden: 

 

Heeft verband met: 

 Bekostiging (hoofdaannemerschap? Prikkels?) 

 Scope contract 

 Inrichting inkoopprocedure (mate van selectie) 
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STRATEGISCHE KEUZE 3: AANTAL CONTRACTANTEN 
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Waar gaat één contract over: 

 Voorwaarden voor leveren standaard product 

 Alle zorg rondom één cliënt 

 Alle zorg rondom populatie in ‘oude domeinen’ (wmo, jeugd, …) 

 Alle zorg rondom populatie, domein-overstijgend 
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STRATEGISCHE KEUZE 4: SCOPE CONTRACT 
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Scope contract 

Standaard 

product 

Preventie, 

toeleiding, 

lichte en 

specialistische 

ondersteuning 

en regie, 3D-

breed 

Zorg rond 

één cliënt 

Alle zorg voor 

populatie – 

binnen domein 



Afweging: 

 Gemeenten willen (toe naar) integrale dienstverlening, goede 

samenwerking tussen zorgaanbieders, ketenverantwoordelijkheid 

 Bijv. door één hoofdaannemer, maar wat gebeurt er in de keten? 

 Zichtbaarheid beperkt: vertrouwen? En wat is de rol college? 

 

Randvoorwaarden: 

 

Heeft verband met: 

 Aantal contracten 

 Regie 
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STRATEGISCHE KEUZE 4: SCOPE CONTRACT 

Modellen van opdrachtgeverschap in sociaal domein 17 



2-juni-2016 

KEUZES IN SAMENHANG 
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Bekostiging 
& 
Integraliteit P x Q 

Oude schotten 
Resultaat / 
outcome 
Integraal 
 

Aantal contractanten 
& 
Regie Onbeperkt # aanbieders 

Regie bij gemeente 

Eén hoofdaannemer 
met regie 

Regisseurs-
model 

Resultaten 

AWBZ’tje 
spelen 

Wijkgericht 
contracteren 

Uitvoerend 
wijkteam 

60% 

30% 

10% 

Aandeel in 2015 

Regisseurs-
model 

Arrangementen 
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MODELLEN VOOR OPDRACHTGEVERSCHAP 
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Een paar modellen:  

 

1. AWBZ’tje spelen 

2. Veiling van probleem situatie (Stipter) 

3. Wijkgericht contracteren 

4. Regisseursmodel 

5. Uitvoerend wijkteam 

6. Gronings model 
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INKOOP VAN ZORG – DE MOGELIJKHEDEN 



Gemeenten doen wat het zorgkantoor deed: “AWBZ’tje spelen” 

 Lekker makkelijk, nog even aanzien 

 Kan ook omdat bezuinigingen zijn verzacht 

 Pas instappen als duidelijk is wat wel en niet werkt (kat uit de 

boom kijken) 

 2015 gebruiken om alles te regelen 
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1. DOORGAAN CF AWBZ (BELEIDSARM INVOEREN) 
AWBZ’TJE SPELEN 



Per wijk / stadsdeel / buurt: 

 Budget overhevelen naar aanbieder 

 Moet een redelijk grote aanbieder zijn om brede scope aan zorg 

te kunnen leveren en regelen 

 Heeft dan de vrijheid om binnen dat budget alles te regelen 

 Populatie gebonden bekostiging 

 

 Uitzondering voor bijzondere gevallen 
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3. WIJKGERICHT CONTRACTEREN 
HOOFDAANNEMER CONTRACTEREN 



Maximale ruimte voor professionele uitvoering 

 

Maar: 

 Hoe te bewaken? 

 Substitutie in en substitutie uit 

 Zorgweigering 

 Omgang met onderaannemers (volume en inhoud) 

 Hoe kwaliteit bewaken 

 Hardheid budget? 

 Resulterende marktordening ? (monopsonie) 
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WIJKGERICHT CONTRACTEREN 
VOOR- EN NADELEN 



Uitgangspunten: 

 Werkt met standaard catalogus met standaard “interventies” 

 Ondersteuningsplan is centraal in beheersing kosten 

o Via daarin opgenomen interventies 

o Gemaakt door regisseur samen met cliënt 

o Keuzevrijheid hierin verwerkt 

 Scheiden van maken ondersteuningsplan en uitvoeren 

o Maar regisseur vormt verbindende schakel 

o Regisseur blijft er bij 
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4. REGISSEURSMODEL 
KEUZE VAN DE REGIO TWENTE 
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REGISSEURSMODEL 
KEUZE VAN REGIO TWENTE 

Gemeente 

Cliënt 

Regisseur 

Ondersteunings-
plan 

1. Algemene 
voorzieningen / welzijn 

Eigen kracht 

Sociale context 

Vrijwilligers 

Etc. 

Controle 

2. Maatwerkvoorzieningen 

1 

2 

3 

Raamovereenkomsten    maatwerk-  
               voorzieningen 

Aanbieder A 

Aanbieder B 

Aanbieder B 

Aanbieder C 

Regisseursmodel 

Voorzieningen 

Verenigingsleven 

Aanbieder A catalogus 



Gemeente zorgt voor onafhankelijke (van aanbieders) regisseur 

 

Gemeente sluit raamcontracten per interventie/arrangement 

 Met een of meer aanbieders 

 Raamcontracten leggen voorwaarden vast 

 Maar garanderen geen omzet 
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AANBIEDERS IN HET REGISSEURSMODEL 



Voordelen: 

 Één regisseur 

 Past op alle deelterreinen van het sociaal domein: integrale aanpak 

 Past in gedachte 3D 

 Sturen op resultaten mogelijk (met monitoring via regisseur)  

 

Nadelen: 

 Regisseur is cruciaal: kwaliteit? 

 Onzekerheid voor aanbieders 
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REGISSEURSMODEL 
VOOR- EN NADELEN 



Per wijk of buurt: 

 Gemeente vormt wijkteam en contracteert zorgaanbieder om 

plekken te vullen (naast eigen medewerkers) 

 Wijkteam vormt toegang en voert zelf 90% zorg uit (brede 1e lijn) 

 Alleen zeer specialistische / zware gevallen doorverwijzen naar 

‘smalle’ tweede lijn 

 Wijkteams krijgen vast budget, gemeente stuurt op resultaten / 

outcome 
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5. UITVOEREND WIJKTEAM 



Voordelen: 

 Beperkte administratie / bureaucratie voor groot deel zorg 

 Prikkel voor innovatie en uitvoeren ‘bedoeling’ decentralisatie 

 Gemeente zit ‘dicht bij het vuur’ (via eigen personeel in teams) 

 Budgetzekerheid voor zorgaanbieders in het wijkteam 

 

Nadelen 

 Keuzevrijheid cliënt niet mogelijk (alleen via PGB) 

 Positie kleine zorgaanbieders (marktordening) 

 Risico op doorverwijzing naar eigen organisaties in 2e lijn 
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UITVOEREND WIJKTEAM 
VOOR- EN NADELEN 
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TREND 
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Regisseurs-
model 

Arrangementen 

Bekostiging 
& 
Integraliteit P x Q 

Oude schotten 
Resultaat / 
outcome 
Integraal 

Aantal contractanten 
& 
Regie Onbeperkt # aanbieders 

Regie bij gemeente 

Eén hoofdaannemer 
met regie 

Regisseurs-
model 

Resultaten 

AWBZ’tje 
spelen 

Wijkgericht 
contracteren 

Uitvoerend 
wijkteam 
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SAMENWERKING 

 



Essentie van transitie: integreren / ontschotten  

 Eén gezin / één cliënt / één plan (algemeen aanvaard) 

 Breed inzetten: jeugd/begeleiding/schuldhulp/HH/wonen/etc 

 Evt. zelfs uitbreiden naar aanpalende terreinen ZVW/AWBZ/etc. 

 

Kan alleen als alles in gemeente in hetzelfde model is ingebed: 

Jeugdzorg, Begeleiding, Verzorging, Hulp bij het Huishouden, etc. 
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SAMENWERKING BINNEN GEMEENTEN 



Essentie van transitie: integreren / ontschotten  

 Eén gezin / één cliënt / één plan (algemeen aanvaard) 

 Breed inzetten: jeugd/begeleiding/schuldhulp/HH/wonen/etc 

 Evt. zelfs uitbreiden naar aanpalende terreinen ZVW/AWBZ/etc. 

 

Samenwerken tussen gemeenten kan alleen als iedere gemeente 

zelfde model hanteert 
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SAMENWERKING MET ANDERE GEMEENTEN 



 Kan alleen als je zelfde model hanteert 

 Anders contracteer je iets anders (budget, plan, interventie, wijk, 

etc.) 

 

 Kan ook alleen als contractering op dezelfde manier gebeurt: 

o Resultaat gericht: zo weinig mogelijk inspanning / uren 

o Per uur inzet: zo veel mogelijk uren maken 

• Anders worden aanbieders gek 
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SAMENWERKING BIJ CONTRACTERING 



Diverse publicaties over onderzoek: 

 

http://www.pprc.eu/publicaties/niels-uenk/ 
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MEER INFORMATIE? 
WWW.PPRC.EU 

http://www.pprc.eu/publicaties/niels-uenk/
http://www.pprc.eu/publicaties/niels-uenk/
http://www.pprc.eu/publicaties/niels-uenk/
http://www.pprc.eu/publicaties/niels-uenk/
http://www.pprc.eu/publicaties/niels-uenk/
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CONTACTGEGEVENS 
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Ir. Niels Uenk 

Universiteit Twente 

Onderzoekscentrum PPRC              

Postbus 217 

7500 AE Enschede   

 

Niels.uenk@pprc.eu 

06 16 38 25 62 

mailto:Niels.uenk@pprc.eu

