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Inleiding
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken vanuit
de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet. De overgang van Rijk, provincie, zorgverzekeraar en zorgkantoor naar gemeenten heeft tot doel de zorgstelsels eenvoudiger, efficiënter en effectiever te maken. Het uiteindelijke doel is het creëren van een
veilige omgeving voor kwetsbare burgers, het versterken van hun eigen kracht en
het versterken van het probleemoplossend vermogen van het gezin (systeem) en de
sociale omgeving.
Tabel 1 geeft een overzicht van de nieuwe taken.
Tabel 1: Nieuwe taken voor gemeenten met ingang van 2015
Jeugdwet 		

AWBZ overheveling naar Wmo

Participatiewet

- provinciaal gefinancierde
jeugdzorg

- kortdurend verblijf

- jonggehandicapten met arbeidsvermogen (instroom)

- toegangstaken Bureaus
Jeugdzorg

- begeleiding individueel

- mensen op wachtlijst Wsw

- Advies en Meldpunt Kindermishandeling

- begeleiding groep

- jeugdzorg plus

- persoonlijke verzorging

- jeugd GGZ

- begeleid wonen

- jeugd VB en jeugd LVB

- inloop GGZ

- jeugdbescherming

- cliëntondersteuning

- jeugdreclassering

- hulp op afstand/24-uurs telefonische
hulpdienst

- vervoer

- zintuiglijk gehandicapten
- vervoer

Voor veel van deze taken geldt dat gemeenten een contract of subsidierelatie zijn
aangegaan met professionele dienstverleners. Het organiseren hiervan, zorgen dat
de diverse onderdelen goed op elkaar aansluiten, aansturen van contractpartners,
etc. stelt gemeenten voor een enorme uitdaging. De eerste uitdaging is te zorgen
voor continuïteit in de dienstverlening, voorkomen dat mensen tussen de wal en het
schip belanden – dit wordt wel de ‘transitie’ genoemd. De tweede uitdaging is te zorgen voor inhoudelijke vernieuwing, kanteling van de dienstverlening van aanbodgestuurd naar cliëntgericht – dit wordt ook wel de ‘transformatie’ genoemd. Deze
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verkenning vormt de neerslag van een studie naar drie gemeenten (samenwerkingsverbanden van gemeenten). Voor deze verkenning zijn documenten (beleidsnota’s,
aanbestedingsstukken, etc.) van de drie gemeenten (Leeuwarden, Noord Limburg en
Rotterdam) geraadpleegd. Daarnaast is in elk van de genoemde gemeenten gesproken met de verantwoordelijke ambtenaren.
Wanneer we spreken over de rol van de gemeente als opdrachtgever voor dienstverlening in het sociale domein dan zal er weinig discussie zijn dat het hier gaat over
meer dan alleen aanbesteden en contractmanagement. De organisatie (HOE) wordt
natuurlijk bepaald door het resultaat wat je wilt bereiken (WAT). Vervolgens: hoe zet
je de organisatie neer, wat is je sturingscultuur? Hoe is de toegang van je burgers
tot de zorg geregeld? Stuur je strak vanuit een opdrachtgever-/nemermodel of meer
vanuit partnership? Het volgende schema vat samen waar het in bredere zin over
gaat, zonder in detail op alle afzonderlijke aspecten in te gaan.
Thema

Kritische succesfactoren

Visie

- Stip op de horizon (transformatie)
- Focus op het ‘wat’
- Kanteling (zie ook integraliteit)
- Strategisch denken

Integraliteit

- combinaties maken (bijv. combineren van verschillende budgetten)
- Harmoniseren van sturingsmechanismen
- Outcomes centraal (sturen op maatschappelijk effecten)
- Sterk accent op regierol (geen rolvermenging, zie ook ‘samenwerken’)

Organisatie

- Subsidiariteit op welk niveau kan een taak het best uitgevoerd worden
- Transitie (vertalen van strategisch naar operationeel)
- Het cliëntproces (de ‘flow’ er in houden)
- Transactiekosten
- Coördinatie
- Integreren van contractsturing, cliëntflows en financiën
- Vrijheidsgraden voor beleid

Samenwerking

- Past bij ‘sturing op maatschappelijke effecten’
- Vertrouwen i.p.v. (geïnstitutionaliseerd) wantrouwen
- Zuiverheid in rollen, ‘wat’ bij gemeente, ‘hoe’ bij partners
- Subsidiëren/inkopen
- Opdrachtnemer ≠ operationeel partner ≠ strategisch partner

Sturing

- Regie (... en daarbij op de ‘eigen stoel’ blijven zitten)
- Bekostigingsmechanisme (‘high powered’)
- Reputatiemechanisme, evt. gekoppeld aan contractvernieuwing
- Low powered’stuurmechanismen (vormen van overleg, overtuiging,..)
- Cruciaal: creëren van een goed samenspel tussen stuurmechanismen

Opdrachtgeverschap

- Visie (‘wat’) vertalen naar ‘hoe’en ‘met wie’
- Dit doorvertalen naar een inkoopvraag (bestek, programma van eisen)
- Keuze voor een sturingsmechanisme
- Basisprincipes: transparantie, objectiviteit, proportionaliteit
- Gevraagd gedrag ook zelf uitstralen (‘houding en gedrag, cultuur’)
- Een ‘lerende insteek’hebben
- Opdrachtnemer ≠ operationeel partner ≠ strategisch partner
- Contracteren en de afruil tussen contract en werkafspraken (volledigheid
van het contract)
- Monitoring, kpi’s
- Balans vinden tussen vastleggen en ruimte laten (i.r.t. contract)

Veel van deze onderwerpen – met hun kritische succes-/faalfactoren, hun ‘do’s en
‘don’t’s – komen aan bod in diverse handreikingen die recent gepubliceerd zijn over
thema’s gerelateerd aan opdrachtgeverschap, zoals: bekostiging, resultaatsturing,
samenwerken, inkopen en subsidiëren. Het is niet de bedoeling om dit allemaal nog
eens dunnetjes over te doen. Het accent in deze verkenning ligt op twee onderdelen
die een soort rode draad vormen in het schema: inkoop en bekostiging. Hoe gaan
gemeenten de komende tijd sturen op de geformuleerde doelstellingen, hoe organiseren zij de inkoop, en hoe richten zij de bekostiging van de dienstverleners in?

Leeswijzer
Deze verkenning slaat een brug vanuit de theorie naar de praktijk en laat zien hoe
gemeenten begin 2015 hun opdrachtgeverschap inrichten voor de transitie en de
transformatie die op de wat langere termijn gestalte moet krijgen. In deel I worden
3 gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten uitgelicht. Dit zijn Leeuwarden, Noord Limburg en Rotterdam. Deze organiseren hun dienstverlening elk
weer op een andere wijze, leggen verschillende accenten. Soms zijn gemeenten ingehaald door de tijd en hebben er voor gekozen om prioriteit te geven aan de transitie
die eind 2014 gereed moest zijn. Maar ook dan hebben deze gemeenten nu reeds
‘paaltjes geslagen’ die het transformatieproces vanaf 2015 mogelijk moeten maken.
Gemeenten hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met de gecontracteerde dienstverleners om in partnership de inhoudelijke en organisatorische vernieuwing dit jaar
bij de kop te gaan pakken. Hoe geven de 3 gemeenten hier vorm aan? Hoe houden zij
hierbij de regie? Welke prikkels bouwen zij in, bijvoorbeeld in de bekostiging of in het
contractmanagement?
Wat maakt dat gekozen is voor deze drie gemeenten? Er zijn op detailniveau tal van
verschillen maar cruciaal zijn de manier van aanbesteden: gesloten (bestuurlijke aanbesteding, Rotterdam), tegenover open (openbare aanbesteding: Leeuwarden en
Noord Limburg), de manier waarop de markt ‘geordend’ wordt (Noord Limburg en
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Rotterdam hanteren een model met meerjarige contracten met exits voor minder
presterende dienstverleners, en tegelijkertijd beperkte openingen voor nieuwe toetreders, terwijl Leeuwarden vooralsnog koerst op een grote aanbestedingsronde), en
de manier van aansturen van de gecontracteerde dienstverleners (Leeuwarden en
Noord Limburg sturen vrij strak op volume en prijzen, terwijl Rotterdam weliswaar
eveneens de prijzen vaststelt maar meer ruimte én resultaatverantwoordelijkheid
neerlegt bij de dienstverleners).
Deel II vat de belangrijkste (theoretische) inzichten uit de literatuur over inkopen,
bekostigen en sturen samen. Het conceptuele model onder deze verkenning wordt in
de volgende figuur uiteengezet.
Figuur 1: Strategisch sturen op resultaat (en kosten)

Sturing

stuurinformatie

stuurinformatie

Resultaat

Bron: Magazijn13/the Original Position©

Centraal staat het resultaat en de manier waarop de gemeente daarop kan sturen.
Dit is de verticale as in de figuur. Op de horizontale as staan de belangrijkste aangrijppunten of instrumenten voor de gemeente om deze sturing te effectueren. Deze
aangrijppunten liggen bij de wijze waarop de gemeente de toegang tot de zorg organiseert, het bekostigingsmodel en de wijze waarop de gemeente uitvoerders contracteert (eventueel: subsidieert) en het marktordeningsmodel wat daar mee samen
hangt. Vanuit de resultaten en via de instrumenten stroomt stuurinformatie terug.
Op het moment dat deze verkenning geschreven is zijn in alle gemeenten de in-
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kooptrajecten achter de rug en is de dienstverlening gestart. Deze verkenning richt
de blik daarom verder. De kernvraag van deze verkenning luidt: ‘Welke ruimte is er
voor gemeenten om hun transformatiedoelen te realiseren binnen de kaders van de uitvoeringsvorm die zij op dit moment neerzetten?’ Enigszins plat geformuleerd: ‘Wat is nog je
ruimte voor innovatie gegeven de afspraken die je nu reeds met je uitvoerders hebt
gemaakt?’ Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar gemeenten die de contracten op
dit moment strak hebben ingevuld en gemeenten die in het inkoopproces nu reeds
manieren hebben ingeregeld die op termijn moeten leiden tot innovatie.
De verkenning is overzichtelijk ingericht met korte hoofdstukjes, een duidelijke
scheiding tussen ‘theorie’ en praktijk en samenvattende tabelletjes aan het eind van
elk hoofdstuk, alsmede een tabel met doorverwijzingen naar eerder gepubliceerde
handreikingen die dieper ingaan op het betreffende onderwerp. Wij wensen u veel
leesplezier toe.

Deel I: Casusbeschrijvingen
Leeuwarden
Korte profielschets. Leeuwarden heeft in twee rondes aanbesteed. In de eerste ronde
zijn diensten ingekocht voor bestaande cliënten die in 2015 onder het overgangsrecht
vallen, circa 80 procent van het huidige bestand – hierbij zijn bestaande dienstverleners gecontracteerd (enkelvoudig onderhandse aanbesteding). De tweede ronde
betrof een openbare aanbesteding van dienstverlening voor nieuwe instroom en cliënten waarvoor de indicatie in 2015 afloopt. De inkoopdoelstelling was tweeledig:
continuïteit van de bestaande dienstverlening voor zittende cliënten en uitbreiding
van bestaande dienstverlening naar nieuwe cliënten. Daarnaast wil de gemeente
2015 gebruiken om te leren, met de bedoeling om vanaf 2016 een definitieve organisatie (‘een stevig nieuw stelsel’) neer te zetten. Overeenkomsten hebben het karakter
van een raamcontract met een looptijd van één jaar met optie tot verlenging. Voor
jeugdvoorzieningen werkt Leeuwarden in regionaal verband samen.
Resultaatoriëntatie. Leeuwarden heeft in 2014 een marktverkenning georganiseerd.
Hieruit zijn waardevolle inzichten naar boven gekomen en Leeuwarden wil met het
oog op de transformatie deze dialoog graag voortzetten. In 2015 wil de gemeente daarom opnieuw een marktverkenning organiseren. Hierin wil de gemeente met
marktpartijen gezamenlijk het nieuwe stelsel uitdenken met een accent op het verder ontwikkelen van innovatieve vormen van dienstverlening. De gemeente heeft
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daarom gekozen om nu voor één jaar contracten met dienstverleners te sluiten om
vervolgens in 2015 de handen vrij te hebben om de nieuwe inzichten toe te passen
in een omvangrijke aanbesteding. Deze marktverkenning die in 2015 wordt georganiseerd heeft enige gelijkenis met de ontwikkeltafels van Noord Limburg (zie verderop). Voorts heeft Leeuwarden de uitvraag in de aanbesteding nu bewust heel open
geformuleerd. Hiermee wil de gemeente bereiken dat inschrijvers zich uitgedaagd
voelen om met innovatieve vormen van dienstverlening te komen die eventueel ook
domein-overstijgend kunnen zijn.
Toegang. Net als vele andere gemeenten kent ook Leeuwarden een sleutelrol toe aan
de wijkteams. De wijkteams vormen de toegang tot de tweedelijnsvoorzieningen
en voeren de regie op de trajecten. Dit wil zeggen dat de wijkteams het eerste aanspreekpunt zijn, generieke ondersteuning verlenen en de voortgang van de cliënten in
de tweedelijnstrajecten volgen (monitoren van het ondersteuningsplan). Bovendien
hebben de wijkteams een taak wanneer de gemeente signaleert dat een traject niet
goed loopt: het wijkteam kan in een lopend traject inbreken wanneer dit nodig is omdat het traject onvoldoende effectief of niet doelmatig is. Deze rol van de wijkteams
als ‘vliegende brigade’ is opmerkelijk. Net als de Noord Limburgse gemeenten hanteert Leeuwarden de menukaart, dat wil zeggen een productcatalogus waaruit cliënt
en wijkteam een passende ondersteuning kunnen kiezen. Bijzonder aan het model
van de gemeente Leeuwarden is voorts dat de toegangsfunctie belegd wordt in een
aparte rechtsvorm (‘bedrijfscoöperatie’). Vijf maatschappelijke instellingen vormen
vooralsnog deze coöperatie. Toetreding is mogelijk. De gemeente heeft een plan van
eisen voor de coöperatie opgesteld en de bekostiging loopt middels een subsidie. De
coöperatie is tijdelijk, de komende jaren moet gaan blijken of dit een passende vorm
is en na uiterlijk twee jaar vindt er een evaluatie plaats.
Marktordening. Leeuwarden sluit in 2015 voor huidige cliënten (in het kader van het
overgangsrecht) contracten met dienstverleners waarmee de gemeente nu al een
(contract-) relatie heeft. Deze instellingen krijgen een contract voor één jaar – dit omdat er de komende tijd nog veel in beweging is en de gemeente zich niet voor langere
tijd wil vastleggen. Voor de nieuwe instroom echter, heeft de gemeente najaar 2014
wel een openbare aanbesteding georganiseerd.
Daarnaast wil Leeuwarden op termijn activiteiten onder het subsidieregime afbouwen en overgaan naar inkoop. Dit geldt vooral voor activiteiten waar er een (concurrerend) marktaanbod is, waar de gemeente meer sturend in wil kunnen zijn (levering
van de dienst wil kunnen afdwingen) en waar de gemeente met trajectprijzen wil
gaan werken.
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Sturingsinformatie. Leeuwarden maakt een onderscheid tussen wettelijk vereist verantwoordingsinformatie, financiële informatie en beleidsinformatie. Voor de financiële en bedrijfsmatige informatie maakt Leeuwarden gebruik van de landelijke i-standaarden (berichtenverkeer van de iWmo en iJw). Cliëntaantallen en de financiële
vertaling ervan wordt hierdoor gemonitord. Deze informatie vormt de basis van alle
sturing. Door de sociale wijkteams wordt met de zelfredzaamheidmatrix gewerkt.
Dit is bepalend voor welke ondersteuning zal worden verstrekt. Aan de hand hiervan
zal ook worden beoordeeld of en in hoeverre resultaten per doelgroepen worden
behaald.
In 2015 worden alle cliënten van de gemeente Leeuwarden opnieuw bezocht voor
een beoordeling van hun situatie. Dit is een nulmeting waaraan doelstellingen worden gemonitord. In de toekomst wil Leeuwarden cliëntprofielen ontwikkelen, waar
resultaten en maatschappelijke effecten per profiel worden benoemd.
De voornaamste beleidsinformatie wordt naast de informatie uit de financiële verantwoording gehaald uit kwaliteitsmetingen. Deze metingen bestaan uit signalen
van wijkteams, cliëntervaringonderzoeken, benchmarks tussen instellingen en ketenonderzoek. De in deze onderzoeken bepaalde criteria kunnen afwijken van resultaatseisen in de inkoop, omdat de reikwijdte van het onderzoek breder is. Keer op
keer staat voorop hoe het sociaal domein is georganiseerd in relatie tot de doelen van
de gemeente. Dat betekent dat naast de dienstverleners ook de sociale wijkteams en
de gemeente zelf voorwerp van onderzoek is en elke partij wordt beoordeeld op hun
eigen rol in het sociaal domein.
De wettelijk vereiste informatie wordt samengesteld uit de eerder genoemde sturingsinformatie.
Bekostigingswijze. Leeuwarden gaat voor de tariefstelling voor de instellingen die in
het kader van het overgangsrecht gecontracteerd worden (circa 80 procent van het
contractvolume) uit van de Nza tarieven. Hierop wordt een korting toegepast volgens
de volgende formule: [het maximale Nza tarief] x [het huidige vergoedingspercentage zoals vastgesteld door het zorgkantoor, exclusief opslagen] x [100 -/- het kortingspercentage zoals genoemd in de overeenkomst]. Dit kortingspercentage is bijvoorbeeld 5 procent voor beschermd wonen, 10 procent op begeleiding maatschappelijke
opvang en 25 procent op overige ambulante begeleiding. Dit geeft bijvoorbeeld voor
individuele begeleiding (Nza tarief € 55,34 per uur) een tarief van € 38,60 per uur.
Voor de instellingen die najaar 2014 in een openbare aanbesteding worden gecontracteerd voor de nieuwe instroom (circa 20 procent van het contractvolume) worden
trajectprijzen gehanteerd.
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Leeuwarden gaat werken met initiatiefsubsidies in ten behoeve van wijk- en buurtinitiatieven. Met een cliëntprofiel kan een clustering van hulp en ondersteuning in
voorzieningen worden bepaald voor groepen die meerdere hulp en ondersteuning
ontvangen en die naar hun aard en doelgroep gelijksoortig zijn. Voor elk zorgprofiel
zal een gemiddelde prijs/tarief worden bepaald. De ambitie van Leeuwarden gaat
derhalve een eind in de richting van het model van Rotterdam – dit wordt nog nader
uitgewerkt.
Het idee van ‘shared savings’ (zie deel II) wordt door de gemeente Leeuwarden toegepast door de gecontracteerde dienstverleners de helft van de besparingsopbrengst
in het vooruitzicht te stellen wanneer zij met innovatieve vormen van dienstverlening
komen welke tot kostenbesparingen leiden.
Aanbestedingsmodel. De gemeente Leeuwarden heeft in de zomer van 2014 enkele
instellingen een aanbod verstuurd voor de continuering van de ondersteuning aan
mensen die in 2015 in het kader van het overgangsrecht hun huidige ondersteuning
behouden. Het betreffen de instellingen die een overeenkomst met het Zorgkantoor
hebben voor de zorgverlening binnen de huidige AWBZ voor 2014. Er is niet met de
instellingen over de contractvoorwaarden onderhandeld. Leeuwarden is vervolgens
vanaf september 2014 gestart met inschrijvingen voor nieuwe vormen van ondersteuning voor cliënten die in 2015 nieuw instromen of voor wie gedurende 2015 de
indicatie afloopt. De vorm die de gemeente gekozen heeft voor deze nieuwe vormen
van ondersteuning is een open aanbesteding.
Factsheet			Leeuwarden
Resultaatoriëntatie

Marktverkenning moet leiden tot innovatieve dienstverlening

Toeleiding

Wijkteams, menukaart (catalogus), rechtspersoon (‘coöperatie’)

Marktordening

Contracten voor één jaar, in 2015 opnieuw integraal aanbesteden

Sturingsinformatie

1. Berichtenverkeer i-standaarden
2. Zelfredzaamheidsmatrix
3. Kwaliteitsonderzoeken en benchmarks
5. Clientervaringsonderzoeken
6. Ketenonderzoeken

Bekostigingswijze

Prestatiebekostiging (tarieven 2014, maar met een korting)

Aanbestedingsmodel

Voor nieuwe instroom: openbare aanbesteding
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Noord Limburg
Korte profielschets. De gemeente Venlo is de trekker van een aanbesteding namens 7
gemeenten in Noord Limburg. De gemeenten hebben een openbare aanbesteding
georganiseerd waarbij partijen – ook de kleinere – nadrukkelijk zijn uitgenodigd om in
te schrijven. De inkoopdoelstelling is het opzetten van een organisatieverband waar de
gemeenten in de toekomst de kanteling mee gaan uitwerken – dit (vanzelfsprekend)
naast het bereiken van een zorgvuldige transitie. De contracten zijn raamovereenkomsten en hebben in beginsel een onbeperkte looptijd maar er zijn wel momenten
waar het contract gestopt kan worden indien de prestaties tegen vallen en daarnaast
wordt elk kwartaal de mogelijkheid van nieuwe toetreding opengehouden.
Resultaatoriëntatie. Noord Limburg wil geleidelijk toewerken naar de transformatie.
Het borgen van continuïteit voor de cliënten staat voorop maar er wordt nadrukkelijk
nu al vooruitgelopen op de transformatie en welke randvoorwaarden dit stelt voor de
relatie tussen de dienstverleners en de gemeente. Op een geleidelijke manier wordt
in de komende jaren omgeschakeld naar nieuwe werkwijzen die de doelstellingen
van de decentralisatie én de bezuinigingstaakstelling realiseren. Noord Limburg sluit
hiervoor raamcontracten met een lange looptijd waarbinnen het perspectief ligt op
doorontwikkeling. Men kiest met andere woorden voor een manier van aanbesteden/
uitvragen waarbij in eerste instantie het accent sterk op processen ligt waarin dienstverleners worden uitgedaagd om bestaande en nieuwe vormen van dienstverlening
‘vanuit een innovatieve ontwikkelgedachte aan te reiken’. Dit gaat Noord Limburg
gestalte geven door ‘ontwikkeltafels’ in te richten. Deze ontwikkeltafels verlopen volgens een strak geregisseerde en gestructureerde procedure met uit te werken thema’s
waar met gecontracteerde dienstverleners in partnership aan gewerkt gaat worden.
Thema’s zijn bijvoorbeeld: vervoer, kwaliteit en prijs/prestatie. De spelregels voor de
ontwikkeltafels moeten nog verder uitgewerkt worden. Zoals nu voorzien hebben
deze ontwikkeltafels grote gelijkenis met een doorlopende ‘marktdialoog’ waarin met
een aantal op een open en transparante wijze geselecteerde marktpartijen gesproken
wordt over de specificaties van de dienstverlening. Het resultaat van een dergelijke
dialoog is een programma van eisen waar ook weer andere dienstverleners op kunnen
inschrijven. Teneinde niet met alle bedrijven een dialoog aan te hoeven gaan maar
wel er voor te zorgen dat het speelveld gelijk blijft, nodigt Noord Limburg steeds een
beperkt aantal partijen uit voor deze gesprekken. Transparantie wordt geboden door
middel van een site waar de inzichten uit de marktdialoog worden gepubliceerd (gespreksagenda’s, verslagen, documenten en reacties) en waar geïnteresseerde marktpartijen met de gemeente virtueel de dialoog kunnen aangaan. Noord Limburg schept
hiermee in eerste instantie de procesmatige randvoorwaarden voor een verdere inhoudelijke doorontwikkeling later.
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Toegang. In Noord Limburg vormen sociale wijkteams de spil in de toegang tot ondersteuning op het gebied van wonen, werk, welzijn en zorg. Deze wijkteams stellen
samen met de (kwetsbare) burger een ondersteuningsarrangement op voor alle levensdomeinen. De werkwijze van het sociale wijkteam gaat primair uit van de eigen mogelijkheden van de burger en zijn sociale netwerk. Indien dit niet voldoende
is, kan gebruik worden gemaakt van collectieve voorzieningen. Indien dit ook niet
voldoende blijkt te zijn, wordt individuele (professionele) ondersteuning ingezet.
Hiervoor hanteert Noord Limburg het ‘regisseursmodel’ (zie onderstaand kader). Dit
regisseursmodel houdt in dat leden van sociale wijkteams tijdens het keukentafelgesprek samen met de burger een ondersteuningsplan formuleren (een trajectplan).
Tegelijkertijd bepaalt de gemeente samen met de gecontracteerde dienstverleners
welke ondersteuning kan worden geboden (productdefinities in de vorm van een te
behalen resultaat). De burger heeft aldus keuzevrijheid voor een aanbieder. Dit gebeurt door het samenstellen van een ‘menukaart’ waaruit bij het opstellen van het
ondersteuningsplan kan worden gekozen.

• De gemeente sluit met verschillende aanbieders, dit kunnen alle aanbieders van een bepaald product zijn, raamcontracten voor het leveren van ondersteuning. Er worden afspraken gemaakt over prijzen en daarmee samenhangende kwaliteitseisen, maar niet over
volume. Voor een product kunnen meerdere aanbieders een contract krijgen, dit om keuzevrijheid voor burgers mogelijk te maken.
• Nieuwe producten en nieuwe aanbieders kunnen gemakkelijk worden toegevoegd, dit
maakt het systeem flexibel.
• Of een aanbieder “voldoende” omzet krijgt, is afhankelijk of de burger kiest voor de betrokken aanbieder en daarmee van de kwaliteit van de aanbieder. Dit is een bedrijfsrisico.
• Van belang is om te realiseren dat er met ingang van 2015 een groot aantal bestaande gebruikers is, dat “gewoon” bij hun huidige zorgaanbieder blijft. Dit geeft voor diverse zorgaanbieders dus de nodige “omzetgarantie”. Juist vanwege die bestaande gebruikers zullen
ook de huidige producten nog moeten worden opgenomen in de contracten. De bestaande

Het regisseursmodel van de gemeenten Noord Limburg
• Per situatie wordt bekeken wie of welke instantie er het zogenaamde keukentafelgesprek

gebruikers hebben namelijk een arrangement op basis van huidige producten.
(Bron: Gemeente Venlo)

voert. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek wordt er mogelijk een ondersteuningsplan / Leef zorg plan opgesteld. Dit ondersteuningsplan bevat de noodzakelijke ondersteuning voor een gezin / burger.
• Het ondersteuningsplan / Leef zorg plan staat centraal in de sturing van de kosten, oftewel
de keuzes die worden gemaakt in dit plan voor de in te zetten ondersteuning bepalen de
kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van het plan.

Marktordening. Noord Limburg kiest voor een model van aanbesteden waarin inschrijving voortdurend – dat wil zeggen: elk kwartaal – open staat en waar inschrijvers tot
de markt worden toegelaten wanneer ze voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria. In hoeverre dit ook daadwerkelijk volume oplevert hangt af van doorgeleiding van cliënten door de regisseurs. Er is dus sprake van bestelling op maat binnen
het raamcontract. Het accent in Noord Limburg ligt daarmee op concurrentie op de
markt.

• H
 et opstellen van het ondersteuningsplan is onafhankelijk van de aanbieders die vervolgens betrokken zijn bij de uitvoering van het plan. Dit om te voorkomen dat aanbieders in
het plan vooral hun eigen producten opnemen in het ondersteuningsplan.
• D
 e burger kiest welke aanbieder de uitvoering van de ondersteuning gaat doen (of wie ondersteuning gaat bieden). Hiermee is de keuzevrijheid van de burger geborgd.
• D
 e gemeente bepaalt tijdens het proces van opdracht geven samen met de aanbieders
welke ondersteuning de aanbieders kunnen bieden, in de vorm van zogenoemde productdefinities. Daarbij kan ook nog gebruik worden gemaakt van de huidige productdefinities.
Dit is het samenstellen van de zogenaamde menukaart waaruit bij het opstellen van het
ondersteuningsplan kan worden gekozen.

Sturing en Bekostiging in het sociaal domein

De gemeente heeft najaar 2014 wel een omvangrijke aanbesteding georganiseerd
over de diverse domeinen heen. Het idee is dat gemeente en gecontracteerde instellingen nu in een situatie zijn waar gezamenlijk verder gewerkt kan gaan worden aan
de ontwikkelagenda. De gemeente gaat hiervoor langjarige contracten aan die partijen in beginsel het vertrouwen moeten geven dat investeren in een goede samenwerkingsrelatie met de gemeente ook daadwerkelijk rendement gaat opleveren. Volgens
de gemeente zijn partijen nu in hetzelfde speelveld gezet en bestaat er nu een platform voor doorontwikkeling. Er is binnen de gemeente enige discussie geweest over
de keuze voor deze langjarige contracten maar het argument dat de markt open blijft
voor nieuwe toetreders en dat er binnen de raamovereenkomsten ruimte is voor tussentijdse aanpassingen heeft de doorslag gegeven. In de raamcontracten met aanbieders wordt alleen een prijs afgesproken, geen hoeveelheid of volumegarantie.
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Om aanbieders tegemoet te komen in deze onzekerheid en enige houvast te bieden,
is ervoor gekozen om een ontwikkelovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Voor zowel gemeente als contractpartners is er nu rust om de komende tijd aan
innovatie te gaan werken, aldus dezelfde medewerker van de gemeente.
Sturingsinformatie. Noord Limburg doet in het programma van eisen verder nog geen
concrete uitspraken over stuurinformatie. In de conceptovereenkomst staat dat
dienstverleners minstens twee keer per jaar moeten rapporteren over een aantal nog
te bepalen KPI’s.
Bekostigingswijze. Noord Limburg hanteert prestatiebekostiging. In de overeenkomsten zit geen commitment van de kant van de gemeente op het volume – er worden
alleen prijsafspraken gemaakt met aanbieders afzonderlijk, waarbij wel uitgegaan
wordt van de tarieven van 2014. De gemeente heeft onvoldoende inzicht in wat redelijke tarieven zijn en ook aanbieders hebben niet altijd inzicht in de precieze kostprijs
van een dienst/product. ‘Wanneer je de prijzen sterk verlaagt, weet je niet wat dit
doet met de kwaliteit en het aanbod van zorg en ondersteuning’ – aldus een geïnterviewde medewerker. In 2015 wordt opnieuw naar de prijs gekeken gezamenlijk met
aanbieders aan zogenaamde ontwikkeltafels. De samenwerkende gemeenten sluiten
raamcontracten met meer volume voor goed-presterende leveranciers: in hoeverre
een dienstverlener voldoende omzet krijgt, is afhankelijk of de burger kiest voor de
betrokken aanbieder en daarmee van de kwaliteit van de aanbieder.
De belangen van de aanbieders worden in kaart gebracht evenals mogelijke risico’s.
In de samenwerking tussen de partijen moet nadrukkelijk oog zijn voor de verschillende belangen die betrokken partijen hebben. ‘Er moet kritisch worden gekeken
naar de voorstellen die door alle betrokken partijen worden gedaan om te komen
tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gedeeld risico’, aldus één van de
geraadpleegde stukken In het programma van eisen wordt hier echter nog geen uitwerking aan gegeven.

De geïnterviewde medewerker van de gemeente Venlo gaf aan dat er veel belangstelling vanuit marktpartijen was, veel vragen ook vanuit instellingen die traditioneel minder geprofessionaliseerd zijn op commercieel/zakelijk vlak, en er door de
gemeente veel energie geïnvesteerd is om alle instellingen zo goed mogelijk te informeren tijdens het aanbestedingstraject.
Men werkt met een prijzenblad waar inschrijvers de door hen gehanteerde tarieven
in 2014 op dienen te vermelden. Noord Limburg eist van de inschrijvers dat zij zich
voor 2015 committeren aan deze tarieven. Voor Noord Limburg geldt eenzelfde redenering als hieronder beschreven voor Rotterdam: doelmatigheidswinst dient vooral
aan de volumekant tot stand te komen. De dienstverleners committeren zich aan
de door hen gefactureerde tarieven 2014, die bovendien binnen een bepaalde bandbreedte moeten vallen. Daarnaast wordt dienstverleners gevraagd een kostprijsberekening te leveren. Op basis van het regisseursmodel worden vervolgens voor het
overeengekomen tarief diensten op maat afgenomen (besteld).

Factsheet			

Noord Limburg

Resultaatoriëntatie

Ontwikkeltafels: dienstverleners en gemeente ontwikkelen geleidelijk
en in partnership nieuwe dienstverleningsconcepten

Toeleiding

Wijkteam (‘regisseursmodel’), menukaart (catalogus)

Marktordening

Contracten met onbepaalde looptijd. Elk kwartaal opening naar nieuwe
dienstverleners die aan de kwaliteitseisen voldoen

Sturingsinformatie

Nog te bepalen

Bekostigingswijze

Modulair (prestatiebekostiging met tarieven 2014)

Aanbestedingsmodel

Openbare aanbesteding

Aanbestedingsmodel. Venlo coördineert de aanbesteding van Wmo namens zeven regionale gemeenten. Met toegelaten dienstverleners wordt (op basis van kwaliteitscriteria) een raamcontract gesloten. Zoals reeds beschreven gaat het hierbij om een
openbare aanbesteding waarbij partijen – ook de kleinere – nadrukkelijk zijn uitgenodigd om in te schrijven. Aanbieders dienen kenbaar te maken in welke gemeenten
zij kunnen leveren. Er zijn in de regio bijvoorbeeld 4 verschillende vormen voor het inrichten van de toegangsfunctie. Aanbieders kunnen vervolgens reageren of zij in alle
gemeenten deze functie kunnen leveren of deels. Zo worden wensen van gemeenten
en van aanbieders zo goed mogelijk samengebracht.

Sturing en Bekostiging in het sociaal domein

OTD/BZK Programma Gemeenten van de Toekomst

Rotterdam

Figuur 2: het Rotterdamse model - integrale oriëntatie

Korte profielschets. De inkoopdoelstelling van de gemeente Rotterdam op het terrein
van de nieuwe Wmo is het realiseren van een zorgvuldige transitie in dienstverlening waarbinnen vernieuwing geleidelijk (stapsgewijs) vorm kan krijgen en waarbij
er vanuit de gemeente ruimte geboden wordt aan bestaande contractpartijen om
deze beweging de komende tijd te maken. De gemeente heeft met het oog hierop
gekozen voor een traject van enkelvoudig onderhandse gunning. Overeenkomsten
hebben het karakter van een raamcontract met een looptijd van 2 jaar met twee keer
een verlengingsoptie van 1 jaar. Op termijn wil Rotterdam beperkt concurrentie toelaten van nieuwe aanbieders.
Resultaatoriëntatie. Rotterdam contracteert met ingang van 2015 arrangementpakketten voor de volgende cliëntgroepen: ouderen en lichamelijk beperkten, GGZ en
maatschappelijke opvang extramuraal en intramuraal, verstandelijk beperkten en
zintuiglijk beperkten. Deze arrangementen zijn opgebouwd uit zeven resultaatgebieden: sociaal en persoonlijk functioneren, ondersteuning regie bij het voeren van
het huishouden, financiën, dagbesteding, ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid,
huisvesting en mantelzorgondersteuning. Voor elk resultaatgebied geldt tevens een
intensiteit (de benodigde inzet) en deze bepaalt de hoogte van het budget. Een arrangement is dus gerelateerd aan een budget en dit wordt bepaald door de combinatie
van de resultaatgebieden en de intensiteit per resultaatgebied.
Voor elke geïndiceerde cliënt ontvangt de dienstverlener vervolgens een ontschot
budget per week. Gecontracteerde dienstverleners krijgen een integrale leveringsopdracht. Daarbij wordt aangegeven op welke resultaatgebieden inzet verwacht wordt.
Het is aan de dienstverlener om te bepalen hoe daarin op maat wordt ingezet. De
gemeente Rotterdam wil hiermee een omslag naar resultaatfinanciering realiseren:
de dienstverlener krijgt binnen de kaders van het budget de ruimte om de intensiteit
aard van de dienstverlening te bepalen. De volgende figuur laat zien hoe het werkt.

Sturing en Bekostiging in het sociaal domein

Bron: Magazijn13/the Original Position©

Meerdere dienstverleners kunnen actief zijn op één arrangementenpakket en meerdere dienstverleners kunnen gelijksoortige modules in ‘assortiment’ hebben. Er zijn
dus veel combinaties mogelijk. Cliënten kunnen daarbij kiezen voor een aanbieder.
Op dit moment is de keuze beperkt tot bestaande aanbieders. De bedoeling is om
vanaf 2017 ook gelimiteerde toetreding van nieuwe aanbieders mogelijk te maken.
De keuze om te gaan werken met integrale arrangementen ziet de gemeente als een
belangrijke innovatie. Daarnaast wil de gemeente met de gecontracteerde dienstverleners nadere uitwerking geven aan de doorontwikkeling van arrangementenmodel.
Toegang. De piramide voor zelfredzaamheid is het vertrekpunt. De basis wordt gevormd door eigen competenties en het sociale netwerk waar mensen op terug kunnen vallen. De volgende terugval – dat wil zeggen, wanneer eigen competenties en
sociale netwerk niet toereikend zijn – zijn mantelzorgers en vrijwilligers. Vervolgens
zijn er de algemene voorzieningen en de collectieve voorzieningen en helemaal aan
de top van de piramide bevindt zich de professionele individuele zorg. Rotterdam
organiseert de toegang van cliënten tot deze ondersteuningsarrangementen langs
twee kanalen: het eerste is in de wijk; de vraagwijzer en het wijkteam. Het tweede is
in de twee centrale loketten voor volwassenen en jongeren voor de cliënten die geen
eigen woonruimte hebben. Cliënten kunnen zich in de wijk melden bij de ‘Vraagwijzer’ het kan ook een digitaal loket zijn. Het wijkteam is multidisciplinair samen-
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gesteld en is complementair aan het loket. Dat wil zeggen, wanneer er meer dan 3
gesprekken nodig zijn om naar een oplossing toe te werken dan neemt het wijkteam
de hulpvraag van het loket over. Wanneer een traject langer dan 6 maanden duurt
dan geldt toelating tot een ondersteuningsarrangement en wordt er doorverwezen
naar één van de gecontracteerde dienstverleners.
Er wordt een arrangement samengesteld. Hierin worden de resultaatgebieden vastgesteld waar de cliënt op ondersteund dient te worden, alsmede de intensiteit. Dit
kan per resultaatgebied verschillen (bijvoorbeeld, op het resultaatgebied financiën
kan meer intensiteit nodig zijn dan op het resultaatgebied sociaal en persoonlijk
functioneren).
Marktordening. Rotterdam laat in 2015 alleen dienstverleners toe waarmee de gemeente nu reeds een (contract-)relatie heeft. De ‘concurrentie om de markt’ is vooralsnog dus beperkt,. Uitgangspunten voor de marktordening zijn: (1) in stand houden
van diversiteit, geen van de dienstverleners moet een te groot marktaandeel verwerven, (2) op de langere termijn toetreding van nieuwe dienstverleners wanneer dit
de productinnovatie ten goede komt, (3) echter, op korte termijn continuering van
de bestaande dienstverlening. Dit laatste punt is bepalend geweest voor de beslissing van de gemeente om voorlopig nog geen nieuwe toetreding mogelijk te laten
zijn. Rotterdam wil hiermee voorkomen dat prijsvechters de kans krijgen bestaande
dienstverleners te verdringen – dit terwijl deze bestaande partijen tijdelijk kwetsbaar
zijn omdat ze hun organisatie moeten aanpassen aan de nieuwe werkwijze en minder
financiële middelen.
Rotterdam werkt met ondersteuningsarrangementen. Voor elk van deze arrangementen worden meerdere dienstverleners gecontracteerd – op deze wijze ontstaat
er keuzevrijheid voor cliënten en een zekere mate van ‘concurrentie op de markt’. Gecontracteerde dienstverleners mogen onderaannemers inzetten voor eventuele modules maar de hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. De
hoofdaannemer is dus verantwoordelijk voor het opzetten van een goede ketensamenwerking en heeft hiertoe ook de beschikking over de middelen, zoals hierboven
beschreven. Rotterdam wil gebiedsgericht (tot voor kort deelgemeenten) werken.
Voor elk gebied wordt een overzicht gepubliceerd van gecontracteerde dienstverleners en welke dienstverleners daarvan de ‘preferente status’ hebben. Dienstverleners
verdienen deze status van preferente dienstverlener wanneer zij betrokken zijn in het
lokale netwerk (in het betreffende gebied) en met vaste medewerkers aanwezig zijn.
Het vraagt derhalve om een additionele investering van de kant van dienstverleners
om preferent te worden en de gemeente toetst voortdurend in hoeverre dienstverleners nog wel aan de voorwaarden voldoen.

Sturing en Bekostiging in het sociaal domein

Op termijn streeft Rotterdam er naar om met een ‘Eredivisie-model’ te werken. Dit
is een model waar contracten gesloten worden met een beperkt aantal aanbieders.
Op vastgestelde momenten is er een opening voor nieuwe toetreders. De prestaties
van de dienstverleners worden gedurende de looptijd van het contract met elkaar
vergeleken – zo ontstaat er een rangorde van goed naar minder goed presterende
dienstverleners. De dienstverleners ‘in het linker rijtje’ krijgen zondermeer contractverlenging. Dit geldt niet voor de dienstverleners in het ‘rechter rijtje’. Deze concurreren in een ‘nacompetitie’, dat wil zeggen: een open aanbesteding, met eventueel
nieuwe toetreders om een beperkt aantal plaatsen in de ‘eredivisie’.
Sturingsinformatie. Hoe gaat de gemeente vervolgens sturen? Om te sturen moet in
de eerste plaats de informatievoorziening op orde zijn. Enkele van de thema’s die in
onderling overleg met de dienstverleners nog nader uitgewerkt dienen te worden
liggen op het terrein van de stuurinformatie. Dit zijn met name: het controleprotocol, de wijze van facturatie, resultaatsturing (doorlooptijden en klanttevredenheid)
en monitoring. Het is de bedoeling dat de KPI’s in overleg met de dienstverleners
verder worden doorontwikkeld. Voor de monitoring en sturing zijn er 4 onderdelen
vastgesteld waarop de gemeente wil gaan meten wat de uitkomsten zijn. Dit zijn:
(i) de tijd tussen doorverwijzing naar de dienstverlener en de start van het traject,
(ii) de klanttevredenheid en realisatie van de in het ondersteuningsplan vastgelegde
doelen, (iii) eventuele klachten en (iv) de versterking van de zelfredzaamheid zoals
gemeten op de zelfredzaamheidmatrix. Rotterdam gebruikt hiervoor het ‘stoplichtenmodel’ (balanced scorecard methode). De gemeente wil zoveel mogelijk gebruik
maken van reeds bestaande stuurinstrumenten, zoals de ‘schouw’ (visitatie). Daarnaast zal ook de zorgaanbieder gevraagd worden om gegevens aan te leveren. Door
een goede mix en van deze verschillende instrumenten en te meten KPI’s kan er
waardevolle informatie verkregen worden over het werken met de ondersteuningsarrangementen. Deze ‘meervoudige’ vorm van monitoring en sturing vormt de basis
voor ontwikkeling van het ‘Eredivisiemodel’ vanaf 2017, aldus de gemeente in haar
beleidsdocumenten.
Bekostigingswijze. Rotterdam werkt met ondersteuningsarrangementen. Een arrangement schrijft voor op welke resultaatgebieden geleverd moet worden maar schrijft
niet voor wat een dienstverlener moet doen. De dienstverlener werkt met de cliënt
samen het plan uit. De prijs en de looptijd van het arrangement liggen vast. Het tarief wordt éénzijdig vanuit de gemeente vastgesteld op basis van de huidige cao’s,
de geschatte productiviteit, sociale lasten en een normbijdrage voor de kosten van
overhead. De volgende figuur laat zien hoe het werkt.
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Figuur 3: het Rotterdamse model - de samenstelling van Arrangementen

Bron: bewerking van een figuur van de gemeente Rotterdam, Magazijn13/the Original Position©

Er geldt voorts een leveringsplicht én een acceptatieplicht aan de kant van de dienstverleners.
Dit bekostigingsmodel: prestatiefinanciering met elementen van populatiebekostiging, kent een prikkel voor de dienstverlener om de ondersteuning (in de woorden
van de gemeente) ‘zo laag mogelijk in de piramide te leggen’. Immers, het resultaat
telt en hoe minder inspanningen er nodig zijn om dit resultaat te bereiken hoe meer
de dienstverlener over houdt van het afgegeven budget. Zo wordt stapeling van modules voorkomen. Teneinde ook het parkeren van cliënten te voorkomen (een tweede risico bij productiebekostiging) hanteert Rotterdam een model waarin een besparing op de tarieven door meer integraliteit op voorhand reeds wordt ingeboekt en er
daarnaast een ‘getrapte indicatiestelling’ plaatsvindt. Dit betekent dat er een budget
afgegeven wordt voor een arrangement dat aansluit bij de huidige situatie maar met
een beperkte looptijd, en een vervolgbudget voor een lichter arrangement. Op deze
manier bereikt de gemeente dat parkeren van cliënten voor een dienstverlener geen
aantrekkelijke strategie is. Overigens geeft de gemeente zelf aan dat deze getrapte
indicatiestelling vooral is ontworpen om tegemoet te komen aan het gegeven dat
er vaak initieel sprake is van een crisissituatie. Deze moet eerst opgelost worden en
daar is vaak extra geld met gemoeid. De cliënten kennen het budget dat is toegekend
en de gemeente verwacht dat hierdoor cliënten kritische consumenten worden en de
dienstverleners meer gaan aanspreken op de intensiteit en kwaliteit van de dienstverlening. De relatie cliënt-dienstverlener ziet de gemeente zelf als de spil. Deze relatie moet zoveel mogelijk een normale klant/leverancierrelatie gaan worden, aldus
een medewerker van de gemeente.

Sturing en Bekostiging in het sociaal domein

De risico’s in dit model zitten vooral aan de ‘randen’ – daar waar mensen zich in een
soort ‘grijze zone’ bevinden wat betreft de intensiteit van benodigde hulp. Een goede
indicatiestelling is daarbij cruciaal. Deze moet in elk geval niet door de dienstverlener
zelf gedaan worden. Daarnaast blijft het model (de financiële vergoeding) statisch
terwijl de hulpvraag allerminst statisch is. De gemeente Rotterdam onderkent dit
overigens en ondervangt dit door opnieuw te indiceren na verloop van tijd. Er blijft
altijd een kans op verschraling van de dienstverlening, immers, nadat de tweede trap
is ingegaan is parkeren misschien wel aantrekkelijk. De gemeente wil deze risico’s
ondervangen door ‘meervoudig te sturen’. De uitkomsten van de herindicaties worden bijvoorbeeld opgenomen in het stoplichtenmodel. Eén enkele sturingsvorm leidt
al snel tot onbedoelde uitkomsten maar vanuit de samenhang in de verschillende
sturingsinstrumenten is er de garantie dat de prikkels goed staan, aldus de gemeente.
Aanbestedingsmodel. Nadat duidelijk is wat de gemeente wil bereiken, hoe dit georganiseerd gaat worden en hoe de gemeente hierop gaat sturen volgt de manier van
aanbesteden bijna als vanzelf.
Rotterdam kiest voor een openbare aankondiging van het voornemen tot een enkelvoudig onderhandse procedure (bestuurlijk aanbesteden). Er wordt alleen onderhandeld met dienstverleners die op dit moment reeds een contract hebben. Dit, zoals
eerder al opgemerkt bij het thema marktordening, om de ‘zittende’ dienstverleners
gelegenheid te geven hun bedrijfsvoering op orde te krijgen. Deze dienstverleners
worden uitgenodigd een offerte in te dienen met daarin een plan van aanpak. Het
werken met zorgarrangementen vereist een omslag in het denken bij de dienstverleners. Tijdens het offertetraject is bewust extra aandacht besteed aan de verwachtingen van de gemeente met betrekking tot de arrangementen. Rotterdam motiveert
de keuze voor deze procedure van bestuurlijk aanbesteden vanuit het streven om de
transitie voor de cliënten naadloos te laten zijn (geen overstap naar nieuwe dienstverleners).
Rotterdam gunt niet op prijs. De beoordeling is alleen op kwaliteit. Inschrijvers wordt
gevraagd een plan van aanpak in te sturen. Dit plan van aanpak wordt door een multi-disciplinair team beoordeeld. Het oordeel luidt per onderdeel: ‘voldoende/onvoldoende’, en is unaniem. Op de criteria waarop gescoord kan worden wordt in de bijlagen van het programma van eisen nader ingegaan.
Rotterdam stelt éénzijdig de prijzen vast en maakt daarbij gebruik van eigen onderzoek. De twee belangrijkste uitgangspunten bij de berekening van de tarieven zijn: (1)
Het moeten reële kostprijzen zijn (2) Ondersteuningskosten mogen in eerste instantie een opslag van 25 procent zijn. De gemeente stelt dat een groot gedeelte van de
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kostprijs zit in loonkosten en wil daar in beginsel niet op bezuinigen. Doelmatigheid
moet vooral gerealiseerd worden aan de volumekant, niet zozeer aan de prijskant.

Gemeente			

Ruimte voor transformatie (innovatie)

Leeuwarden

2015 is een overgangsjaar. Experimenteren en opnieuw organiseren van
een marktverkenning moet de gemeente de inzichten opleveren om
vanaf 2016 de organisatie stevig neer te zetten.

Factsheet			Rotterdam
Resultaatoriëntatie

Hoofdaannemer krijgt binnen kader van budget en tijd ruimte om de
dienstverlening in te vullen

Toeleiding

Loket + wijkteam

Marktordening

Gebiedsgericht: op korte termijn met bestaande dienstverleners,
op langere termijn opening naar nieuwe dienstverleners

Sturingsinformatie

Indicatoren: tijd tussen doorverwijzing en start traject, cliënttevredenheid, zelfredzaamheid

Bekostigingswijze

Arrangementpakketten met vaste prijzen en looptijd, maandbudgetten

Aanbestedingsmodel

Enkelvoudige onderhandse aanbesteding

Conclusie: casusgemeenten creëren vooralsnog vooral
randvoorwaarden voor innovatie!
Terugkomend op de hoofdvraag die in de inleiding van deze verkenning werd gesteld:
‘Welke ruimte is er voor gemeenten om hun transformatiedoelen te realiseren binnen de kaders van de uitvoeringsvorm die zij op dit moment neerzetten?’, kunnen we op dit punt
vaststellen dat deze ruimte er bij de casusgemeenten zeker ligt. De meeste gemeenten werken op dit moment aan de randvoorwaarden voor latere inhoudelijke vernieuwing van de dienstverlening. Dit krijgt vooral vorm in de samenwerkingsstructuur die
gemeenten nu organiseren met hun dienstverleners en het perspectief daarbinnen
op een langer-termijn partnership. Rotterdam en Noord Limburg zijn hiervan goede voorbeelden. Sommige gemeenten daarentegen, zoals Leeuwarden, houden hun
handen nog vrij. Deze gemeenten nemen zich voor in 2015 te experimenteren, verder
te werken aan transformatie, en dan (opnieuw) grootschalig aan te besteden.
Onderstaand schema vat samen hoe de verschillende gemeenten naar transformatie
toe werken.
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Het accent ligt op integraal werken. Het beleggen van de poortwachter
rol (toegang) in een aparte coöperatie moet dit effectueren.
Noord Limburg

‘Ontwikkeltafels’, dat wil zeggen: een doorlopende dialoog met dienstverleners ingaand op vooral geselecteerde thema’s, onder strakke regie
van de gemeente en volledig transparant opgezet.
Langjarige contracten met het doel om partnerships aan te gaan.

Rotterdam

Ruimte voor dienstverleners om binnen brede arrangementen zorgvernieuwing (gekantelde dienstverlening) te realiseren.
Meerjarige contracten + toepassing van meervoudige sturing en een
concurrentiemechanisme (‘Eredivisiemodel’) wat stimuleert om effectieve zorg in te zetten.

Bij dit alles moet wel de kanttekening gemaakt worden dat in de onderzochte gemeenten de stap naar integraliteit nog moet worden gezet. Geen van de drie casusgemeenten hanteert op dit moment (begin 2015) een model waarin uitvoerders
verantwoordelijk zijn over het volledige spectrum van jeugd, Wmo en participatiedienstverlening. Hier ligt derhalve nog een grote uitdaging voor de komende jaren.

Deel II: Aandachtspunten uit de literatuur over sturen,
inkoop en bekostigen
Dit deel gaat in op enkele belangrijke thema’s op het terrein van de sturing (gemeentelijke regie) op de dienstverlening in het sociaal domein. Dit zijn achtereenvolgens:
de financiële aansturing vanuit het bekostigingsmodel, de manier van inkopen en
de marktordening die daar onlosmakelijk aan verbonden is, de toeleiding van cliënten (eveneens een cruciale sturingsparameter) en tot slot het contractbeheer en de
stuurinformatie die daarvoor nodig is. Deze verschillende elementen zijn het meest
effectief wanneer ze onderling goed op elkaar zijn afgestemd. Rotterdam noemt dit:
‘meervoudig sturen’. In het onderstaande schema wordt deze samenhang weergegeven en elk van de volgende korte hoofdstukjes gaat hier iets dieper op in.
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Belangrijk is dat resultaatverantwoordelijkheid en kostenverantwoordelijkheid zo
dicht mogelijk bij elkaar georganiseerd worden. Wanneer een speler wel verantwoordelijk is voor de kosten maar niet voor het resultaat, dan zal deze speler er belang bij
hebben om de kosten laag te houden maar niet noodzakelijkerwijs op een manier die
uiteindelijk het resultaat ten goede komt. Omgekeerd zal een speler die wel verantwoordelijk is voor het resultaat maar niet voor de kosten er weinig belang bij hebben
dat de zorg doelmatig wordt ingezet. Dit lijkt vanzelfsprekend maar in de praktijk zijn
er voorbeelden van gemeenten waar de wijkteams verantwoordelijk zijn voor de kosten maar niet (of minder direct) voor het resultaat. De gemeente is natuurlijk eindverantwoordelijk – zowel voor het resultaat als voor de kosten. Maar de gemeente kan
andere partijen op operationeel niveau (mede-) verantwoordelijk maken. Een goed
sturingsmodel probeert dit te doen. Naar de mate waarin resultaat- én kostenverantwoordelijkheid meer bij uitvoeringspartners kan worden neergelegd (en op die
manier deze spelers hetzelfde belang krijgen als de gemeente) maakt de gemeente
het zichzelf gemakkelijker om te sturen.
Figuur 4: Organiseer resultaat- en kostenverantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij elkaar

Bron: Magazijn13/the Original Position©
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Sturen op resultaat en de relatie met de manier
van bekostigen
Een belangrijk doel is transformatie van de dienstverlening aan de burger, realiseren
van vernieuwing met natuurlijk als ultiem doel de kwaliteit van de zorg c.q. dienstverlening te verbeteren. Voor dit laatste is met name het formuleren van het beoogde
resultaat van de dienstverlening belangrijk. Wat ziet de gemeente als het resultaat?
Hoe kan de gemeente hier op sturen?
Enigszins gestileerd valt er onderscheid te maken in twee varianten: het resultaat valt
goed te definiëren, te meten: ‘SMART te maken’. Dit is de ene variant. Voorbeelden
zijn een plaatsing in een betaalde baan, schuldsanering of een verbetering van de
zelfredzaamheid van individuele burgers, zoals gemeten op de zelfredzaamheidmatrix. De tweede variant is die waar het resultaat niet goed te definiëren is, laat staan
dat het gemeten kan worden. Een voorbeeld is een verbetering in de leefsituatie in de
wijk. Immers, waaraan meet je precies af dat de wijk er op vooruit gaat? Wanneer zie
je daar de eerste concrete resultaten van?
Wanneer het resultaat SMART gemaakt kan worden valt er ook prima op te sturen. Er
kunnen dan kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op het niveau van resultaten benoemd worden. Voorbeelden zijn een (duurzame) plaatsing in een baan, een voor-/
achteruitgang op de zelfredzaamheidmatrix. Vanuit het principe: resultaatverantwoordelijkheid en kostenverantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij elkaar, kan de
gemeente nu beide neerleggen op het uitvoerende niveau.
Welke manier van sturen past hier vervolgens bij? Hier valt een onderscheid te maken
in twee hoofdvormen: top-down en partnership. Een top-down manier van sturen
past in een situatie waar het resultaat SMART geformuleerd kan worden. In economische termen: er kan een volledig contract geformuleerd worden. Het resultaat ligt
vast en de uitvoerder weet precies wat hij/zij moet doen. Opnieuw: dit is geen Wet
van Meden en Perzen. Zakelijk afrekenen op resultaat kan ook binnen een (operationeel) partnership gestalte krijgen.
In de meeste situaties ligt het niet zo zwart/wit en ligt niet alles vast in het contract.
Meestal zijn er nogal wat vrijheidsgraden. Soms is het resultaat wel specificeerbaar
maar zijn er omstandigheden te bedenken die een tussentijdse bijstelling van het
contract noodzakelijk maken. Een voorbeeld is een tussentijdse verslechtering van
de conjunctuur waardoor er veel meer mensen de bijstand in stromen dan eerder
werd voorzien. Het kan dan voor een uitvoerder ineens veel lastiger zijn om mensen
naar een baan te bemiddelen. Daarnaast hangt het resultaat misschien ook niet al-
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leen maar af van de inspanningen van de uitvoerder. Er zijn nog andere partijen die
invloed hebben, niet in de laatste plaats de gemeente zelf. Los van dit alles kan het
vanuit de gemeente bezien ook heel nuttig zijn om ruimte in het contract open te
laten – zeker wanneer het om een contract met een lange looptijd gaat.

Het is nu niet mogelijk om op resultaat af te rekenen. Trajectbekostiging valt dus af.
Er zijn twee manieren: productiebekostiging, maar nu op het niveau van inputs, of
populatiebekostiging. Een voorbeeld van de eerste vorm is afrekenen op ingezette
uren huishoudelijke hulp.

In deze gevallen past een ‘operationeel partnership’ beter dan een top-down opdrachtgever-/opdrachtnemerrelatie. Wat bedoelen we met een operationeel partnership? In een operationeel partnership bestaat er binnen het contract veel ruimte
(flexibiliteit) om de dienstverlening op maat te organiseren. De horizon van de beide
contractpartners (gemeente en dienstverlener) reikt echter niet verder dan de looptijd van de overeenkomst. Er is sprake van partnership op uitvoeringsniveau, niet op
strategisch niveau. Dit onderscheiden we van een traditionele opdrachtgever-/opdrachtnemerrelatie waarbij er weinig vrijheidsgraden in de uitvoering zijn.

De tweede bekostigingsvariant is populatiebekostiging. In de meest zuivere vorm
krijgt de dienstverlener een lumpsum en wordt er verder niet meer afgerekend (nagecalculeerd) op het daadwerkelijke volume, laat staan het gerealiseerde resultaat. In
de praktijk is er vaak wel enige nacalculatie. Voorbeelden van populatiebekostiging
zijn de financiering van gemeenten in het kader van de Wet Werk en Bijstand en de financiering (risicoverevening) van ziektekostenverzekeraars in het kader van de Zorgverzekeringswet. Het budget wordt bepaald aan de hand van een verdeelsleutel die
rekening houdt met de risicokenmerken van de populatie. Een gemeente met relatief
veel sociale achterstand krijgt een hoger normbudget dan een gemeente waar het
sociaaleconomisch beter gaat. Een belangrijke voorwaarde voor populatiebekostiging is dat er een ‘zelfsturend mechanisme’ moet zijn wat garandeert dat de instelling
de middelen effectief en efficiënt inzet. In de Wet Werk en Bijstand is deze garantie er
omdat gemeenten die geld tekort komen, dit uit eigen middelen moeten financieren.
In de Zorgverzekeringswet is deze garantie er eveneens – nu in de vorm dat verzekeraars die minder doelmatig inkopen een hogere nominale premie in rekening moeten
brengen dan hun concurrenten die het op dit vlak beter doen.

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen twee bekostigingsmodellen: productiebekostiging en populatiebekostiging. In de situatie waar het resultaat SMART gemaakt
kan worden past productiebekostiging – meer precies: trajectbekostiging – het best.
Er is een traject en dit leidt naar een meetbaar resultaat. Wanneer dit resultaat bereikt
is wordt er afgerekend. Let wel, dit laat ook de mogelijkheid open van tussentijdse
betalingen wanneer er mijlpalen in het traject bereikt zijn. Ook dit past in een model
van trajectbekostiging. Het is overigens niet zo dat populatiebekostiging in dit geval
niet mogelijk zou zijn – dit ligt alleen minder voor de hand (zie verderop).
Belangrijk om in het achterhoofd te houden: wanneer het resultaat SMART te maken
is, valt er prima op het niveau van resultaten, prestaties te sturen.
De tweede variant is wanneer het resultaat niet SMART te maken is. Sturen op resultaat is nu een stuk lastiger, zo niet onmogelijk. In deze situatie ligt sturen op procesniveau meer voor de hand. De KPI’s worden nu vooral op het niveau van het proces geformuleerd, bijvoorbeeld: doorlooptijden, cliënttevredenheid. Een top-down
manier van sturen past hier niet goed bij. Een partnership ligt meer voor de hand.
Dit kan een operationeel partnership zijn, zoals hierboven beschreven, maar ook een
verdergaande vorm: een strategisch partnership. Een strategisch partnership gaat
uit van een vertrouwensband tussen de gemeente en de dienstverlener. Dit vormt
belangrijk element in het ‘zachte’ kapitaal van de dienstverlener: een vertrouwensbreuk betekent kapitaalvernietiging. Gemeente en dienstverlener hebben daarmee
hetzelfde lange-termijn belang – de neuzen staan dezelfde richting op dit maakt dat
de gemeente met de ‘losse pols’ kan sturen..
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Meer in het algemeen kan gesteld worden dat populatiebekostiging goed werkt in
combinatie met maatstafconcurrentie. Er is een bepaald macrobudget en instellingen (gemeenten, zorgverzekeraars) concurreren in feite met elkaar door beter te
presteren dan de norm (maatstaf) die gebruikt wordt in de verdeelsleutel. De concurrentie wordt respectievelijk vertaald in lagere lokale lasten dan wel een lagere nominale zorgpremie, wat in beide gevallen mensen trekt. Het klassieke voorbeeld van
een model van maatstafconcurrentie is het Australische Starrating in de re-integratiedienstverlening. Australische bedrijven die goed presteren verdienen een hogere
rating (uitgedrukt in sterren) dan bedrijven die minder goed presteren. De prestaties
worden gemonitord door de overheid en elke twee weken worden de scores gepubliceerd. De best-presterende bedrijven krijgen vervolgens aan het einde van het
contract een contractverlenging aangeboden, de overige bedrijven moeten opnieuw
meedingen in de openbare aanbestedingsprocedure. Tot 2010 kende de aanbesteding van re-integratiediensten door UWV eveneens maatstafconcurrentie. UWV publiceerde de prestaties van de bedrijven in een benchmark en, net als in Australië,
was reputatie een criterium in de aanbesteding. Het gebruik van reputatie (‘past performance’) als criterium in een aanbesteding is niet onomstreden. Het gebruik van
reputatie kan nieuwe toetreders op achterstand zetten of zelfs uitsluiten – dit is in
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strijd met de regels. UWV heeft dit opgelost door een parallelle markt open te houden voor dienstverleners die nog geen reputatie hebben opgebouwd. Deze kunnen
zich inschrijven voor kleinere contracten, reputatie wordt daarbij niet meegewogen
– op deze manier worden nieuwe toetreders niet buitengesloten – deze krijgen een
soort aspirant status en kunnen bij goed presteren reputatie opbouwen.
Het voert te ver om op dit alles diep in te gaan, maar belangrijk om hieruit mee te nemen is de boodschap dat populatiebekostiging alleen onder bepaalde voorwaarden
efficiënt is. Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan is het alleen maar een
gemakkelijke manier om geld weg te geven.
Een aantal gemeenten overweegt om in de toekomst de wijkteams op deze manier
te bekostigen. De gemeente Enschede doet dit reeds voor de wijkteams. Het zal duidelijk zijn dat dit om een goede uitwerking vraagt. Eerder hebben we al gezien dat
Rotterdam elementen van populatiebekostiging hanteert (de uitvoerder krijgt daar
een ontschot budget wat genormeerd wordt o.b.v. het cliëntprofiel).

Sturen op resultaat en de relatie met de
manier van aanbesteden en marktordening
In de praktijk zien we op het moment voornamelijk twee modellen van aanbesteden:
openbaar aanbesteden en bestuurlijk aanbesteden. Laten we beginnen met vaststellen dat bestuurlijk aanbesteden in juridische zin niet bestaat. Behalve de openbare
en semi-openbare procedure zijn in juridische zin de enkelvoudige en meervoudige onderhandelprocedure toegelaten. Bestuurlijk aanbesteden krijgt veelal de vorm
van een enkelvoudige onderhandelprocedure, meestal met meerdere partijen. Gemakshalve handhaven we in dit verhaal de term bestuurlijk aanbesteden maar we
bedoelen hiermee een procedure waarin de gemeente één-op-één met een instelling
(ondernemer) onderhandelt met het doel om tot een contract te komen.
Belangrijke consequenties van een keuze voor openbaar aanbesteden tegenover bestuurlijk aanbesteden liggen in de (i) machtspositie van de zittende dienstverleners,
(ii) de opening naar nieuwe dienstverleners toe, (iii) het ontwikkelperspectief, en (iv)
transactiekosten voor gemeente en de dienstverleners. Naar gelang deze punten
voor de gemeente meer of minder spelen is de ene of de andere aanbestedingsvorm
geschikter.
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Tabel 2: Een vergelijking van open aanbesteden t.o.v. bestuurlijk aanbesteden
				Openbaar aanbesteden		

Bestuurlijk aanbesteden

Machtspositie ‘zittende’
dienstverleners

--

++

Opening naar nieuwe dienstverleners toe

++

--

Ontwikkelperspectief

+/-

++

Transactiekosten

+/-

+/-

Bij een openbare aanbesteding hebben ‘zittende’ dienstverleners geen sterkere onderhandelpositie dan dienstverleners waar de gemeente nog geen contractrelatie
mee heeft. Dit ligt anders bij bestuurlijk aanbesteden waar de gemeente alleen een
onderhandeltraject start met een beperkte groep dienstverleners. Deze zouden hun
positie als ‘insiders’ kunnen gebruiken om betere voorwaarden te bedingen. Daarnaast heeft een model van open aanbesteden onmiskenbaar het voordeel dat er een
opening is naar nieuwe dienstverleners. Het venster staat open en er kan een frisse
wind naar binnen waaien in termen van innovatie.
Vanuit ontwikkelperspectief beschouwd heeft het model van bestuurlijk aanbesteden een streepje voor. Wanneer de gemeente slechts met een beperkte groep dienstverleners een onderhandeltraject in gaat kan er openhartiger over de inhoud worden
gesproken. Dienstverleners hoeven ook minder bang te zijn dat de gemeente hun
innovatieve ideeën in het programma van eisen opneemt en zo prijsgeeft aan de concurrentie. Zo hebben beide modellen dus hun plussen en minnen.
Tot slot hebben beide modellen het risico in zich van hoge transactiekosten, dat wil
zeggen tijd en middelen die zowel de gemeente als de dienstverleners steken in de
inkoopprocedure. Dat hangt helemaal af van de manier waarop het georganiseerd
wordt. In een openbare aanbesteding investeren gemeente en inschrijvers veel tijd
in het opstellen en beoordelen van offertes – ook voor inschrijvingen die uiteindelijk
niet succesvol zijn. Het komt er dan op aan gerichte offertes te vragen.
Eerder is gesproken over het onderscheid tussen wel en niet goed specificeerbare
resultaten (wel/niet SMART) en de vorm van partnership (operationeel/strategisch)
die daar bij past. Dit kunnen we vertalen naar het optimale aanbestedingsmodel. Bij
een strategisch partnership past bestuurlijk aanbesteden beter dan een traditioneel
(open) aanbestedingsmodel. Binnen een strategisch partnership ligt de focus immers
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meer op procedurele afspraken dan de exacte inhoud – de exacte specificaties van
de dienstverlening worden namelijk binnen het strategisch partnership verder uitgewerkt.
Juridisch staat wat we zouden kunnen noemen de ‘heilige drie-eenheid’ van de aanbestedingsregels, te weten: transparantie, objectiviteit (non-discriminatie en gelijke
behandeling) en proportionaliteit, voorop. Ook gemeenten die bestuurlijk aanbesteden zijn gehouden deze drie uitgangspunten te hanteren. Met andere woorden: wees
open over de beslissingen die je neemt, sluit op voorhand niemand buiten (geef iedere gegadigde een eerlijke kans), en maakt het niet ingewikkelder dan nodig!
Binnen deze randvoorwaarden is er veel ruimte om de procedure op maat, toegesneden op de zorgvraag, in te richten. Dit komt omdat het hier gaat om diensten
op het terrein van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Veel van
de bepalingen in de Wet zijn voor deze – zogenaamde – 2B diensten niet of beperkt
van toepassing. Wel geven de bepalingen veel houvast in hoe de uitgangspunten van
transparantie, objectiviteit en proportionaliteit toegepast kunnen worden.
Een andere term die de laatste tijd steeds meer weerklank vindt is ‘prestatie-inkoop’.
Net als bestuurlijk aanbesteden staat prestatie-inkoop nergens in de Wet beschreven.
Een voorbeeld van toepassing van prestatie-inkoop in relatie tot de nieuwe Wmo
en Participatiewet zijn de Rijnstreekgemeenten (rond Alphen aan den Rijn). De Rijnstreekgemeenten willen sturen op maatschappelijke effecten en resultaten (doeltreffendheid). Zij hebben zich hierbij laten inspireren door het model ‘prestatie-inkoop’
(Best Value Procurement), een methode die in de USA ontwikkeld is en, zoals gezegd, de
laatste jaren binnen Nederland een toenemend toepassingsbereik kent. Het voert te
ver om deze methode in dit verhaal uitgebreid te beschrijven. In de kern stelt prestatie-inkoop de kwaliteit van de dienstverlening voorop. De prijs geldt als ondergeschikt – het gaat om kwaliteit oftewel prestaties. Daarnaast legt prestatie-inkoop een
accent op de implementatie: de sturing op de afgesproken prestaties. Een cruciaal
element hierbij is dat het voortouw: wat zijn de prestaties die geleverd gaan worden, wat zijn de eventuele afbreukrisico’s en hoe gaan de dienstverleners hierover
rapporteren, bij de marktpartijen wordt neergelegd. De opdrachtgever bepaalt wel
vooraf welke maatschappelijke resultaten behaald moeten worden. De inschrijver
die de gemeente het beste weet te overtuigen van zijn aanpak en de gemeente de
beste handvatten geeft om dit tijdens het contract te monitoren wint de hoofdprijs.
De resultaten liggen voor de Rijnstreekgemeenten op het vlak van zelfredzaamheid
en participatie (meedoen), verantwoordelijkheidsgevoel en de kwaliteit van de leef-

Sturing en Bekostiging in het sociaal domein

omgeving (de ‘inclusieve samenleving’). Hoe deze effecten het beste bereikt kunnen
worden wordt – conform de basisgedachte achter prestatie-inkoop – overgelaten
aan de expertise van de maatschappelijke partners. Deze maatschappelijke organisaties moeten verantwoordelijkheid nemen en onderling samenwerken om tot een
compleet ondersteuningspakket te komen. De inschrijvers wordt gevraagd om met
een set van KPI’s te komen – op de terreinen: zelfredzaamheid, klanttevredenheid,
aansluiting met aanpalende dienstverlening. Inschrijvers zijn uitgedaagd om deze
KPI’s SMART te formuleren en inzichtelijk te maken waar deze indicatoren aangrijpen
op de aansturing (input/throughput/output/outcome). De mate waarin de inschrijver
hiertoe in staat is vormt een belangrijk criterium in het toetsen van de offerte. De
wijze waarop de monitoring in de werkprocessen wordt ingericht is hierin eveneens
opgenomen – de inschrijver moet hiervoor met een voorstel komen. Dit vormt derhalve een integraal onderdeel van de gunning.
Tot zover het voorbeeld van de Rijnstreek. Juridisch gesproken bestaat prestatie-inkoop zoals gezegd niet en praten we over een openbare aanbesteding. Met de Aanbestedingswet 2012 is gunnen op ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI)
sowieso al de regel en gunnen louter op prijs slechts bij uitzondering toegelaten. De
gemeente moet gunnen puur op prijs kunnen motiveren. Ook in de wetgeving geldt
prijs derhalve als ondergeschikt. Het accent wat prestatie-inkoop legt op de implementatie sluit overigens naadloos aan bij de boodschap van de verschillende handreikingen over inkoop de laatste jaren – namelijk dat het werk voor de gemeente niet
ophoudt nadat het contract is getekend en dat er reeds tijdens de aanbesteding goed
moet worden nagedacht over het contractmanagement.

Toegang
Een belangrijk aangrijppunt voor sturing op het gemeentelijke budget, het te bereiken resultaat en de dienstverlening die beschikbaar is voor de cliënt ligt in het toeleidingmodel, oftewel: de wijze waarop de toegang van de cliënten naar de dienstverleners toe georganiseerd is.
Veel gemeenten gaan hierbij uit van de ‘piramide’ in zelfredzaamheid (voorbeeld: Rotterdam). De toeleiding naar de meer kostbare voorzieningen (tweede lijn) wordt in dit
model gelegd bij het sociaal wijkteam. Dit sociaal wijkteam vervult in dit model de rol
van poortwachter. Een andere poortwachter kan de gemeente zelf zijn of de huisarts.
Belangrijk is dat de toegang tot de tweede lijn langs de poortwachter loopt (indicering), maar de toegang tot de poortwachter zelf laagdrempelig georganiseerd wordt.
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Dit heeft implicaties voor de bekostiging van deze twee verschillende lagen (hierover
zo meteen meer).
Wat is de relatie tussen de poortwachter rol en de inkoop? Door modulair in te kopen
hebben klantmanagers (trajectregisseurs) de keuze om op maat die dienstverlening
in te zetten die nodig is voor een specifieke klant. Zij kiezen uit een scala aan producten en diensten die ‘interventie’ die het beste past bij de behoefte van de klant
en de resultaten die beoogd worden. De verschillende interventies maken deel uit
van een vrijwel dekkend pakket aan producten en diensten, veelal gerelateerd aan
de zelfredzaamheidmatrix – met andere woorden, de modules staan niet op zich,
maar verhouden zich integraal tot de specifieke (tussen-) resultaten, zoals bijvoorbeeld gemeten aan de hand van de zelfredzaamheidmatrix. Dit biedt, zoals gezegd,
in de uitvoering de klantmanagers veel ruimte om het traject vorm te geven en de
klanten door te verwijzen naar de verschillende dienstverleners. Maar het is de vraag
of een dergelijk model overzichtelijk is voor de klantmanagers en ook contractueel –
in termen van leveranciersmanagement – kan het complicaties geven. Het alternatief
is om modules te clusteren en vervolgens deze geclusterde modules (dit zijn in feite:
arrangementen) aan te besteden.
Wanneer de gemeente arrangementen of volledige trajecten inkoopt is het in essentie
aan de dienstverlener om de juiste diensten in de juiste volgorde te organiseren met
een goed resultaat als gevolg. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het model dat Rotterdam hanteert. Bij modulair inkopen is het aan de gemeente om de ‘stekkertjes’ van
de verschillende modules als het ware zorgvuldig in het proces ‘in te pluggen’. De gemeente koopt dan modules in die bij moeten dragen aan de gestelde doelstellingen.
Dit inpluggen is een taak voor de klantmanagers/trajectregisseurs (zie bijvoorbeeld
het ‘regisseursmodel’ van de Noord Limburgse gemeenten), maar ook op strategisch
niveau ligt er een belangrijke taak. Integraal denken en doen is hiervoor essentieel,
de organisatie moet hierop zijn ingericht en de competenties van de klantmanagers
moeten hierop aansluiten.
Een heel sterke variant van sturen op resultaat is gebruik maken van het reputatiemechanisme. Dit laat de cliënten de keuze maken!
Er zijn tal van voorbeelden te noemen (waaronder inzet van PGB’s) maar twee springen er uit. Veel gemeenten hanteren een model waar meerdere dienstverleners gecontracteerd zijn en waar de cliënt en het wijkteam de keuze maken voor de meest
geschikte partij. We zagen dit onder meer terug bij alle drie de onderzochte gemeenten: Leeuwarden, de Noord Limburgse gemeenten en Rotterdam.
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Het tweede voorbeeld waarin de cliëntkeuze bepalend is zien we terug in het veilingmodel wat bijvoorbeeld de gemeente Almere hanteert – en wat al langer gebruikt
wordt in de gemeente Spijkenisse. Dit is een methodiek waarbij vraag en aanbod in
zorg en welzijn digitaal via een E-marktplaats bij elkaar worden gebracht. Matching
op deze online ontmoetingsplaats gebeurt op basis van klantvoorkeur, kwaliteit van
aanbieders (uit tevredenheidsonderzoek cliënten) en indien gewenst prijs. Elke gemeente maakt zelf de beleidskeuzen m.b.t. de geldende selectiecriteria en de onderlinge weging.

Sturen en sturingsinformatie
Elke vorm van sturen, en (derhalve ook) beide bekostigingsmodellen, staat of valt
met goede sturingsinformatie. Dit heeft met name betrekking op het contractbeheer.
Wanneer deze informatie niet op orde is levert de gemeente zich uit aan de uitvoerders: de gemeente schrijft dan als het ware een blanco cheque uit. Goede sturingsinformatie is essentieel voor een strakke regie op de dienstverlening. Maar deze informatie komt niet vanzelf. Het regelen dat de gemeente kan beschikken over adequate
stuurinformatie is (idealiter) iets wat in de aanbesteding moet worden meegenomen.
Maar dan moet je wel weten wat je wilt weten!
Sturing en de daarvoor benodigde informatie zit op twee lagen.
Op de strategische laag gaat het om de noodzaak te kunnen sturen op de lange-termijndoelen van de gemeente. Wat zijn de stippen op de horizon? Hoe kunnen mijlpalen daar naartoe worden geformuleerd? Wat zijn de LT (transformatie) doelstellingen
in de relatie gemeente – dienstverleners? Wat verwacht de gemeente van de dienstverleners, hoe moeten partijen zich in de toekomst opstellen? Hoe vertaalt zich dit
alles in de informatiebehoefte van de gemeente?
Modellen zoals één gezin, één plan, één regisseur, en doelstellingen zoals het realiseren van een grotere zelfredzaamheid zijn gemeengoed onder de eerder beschreven
gemeenten. Wat in de stukken vooralsnog echter goeddeels ontbreekt is een nadere
operationalisering van deze vergezichten. Concrete meetbare doelstellingen en indicatoren, mijlpalen waarlangs de voortgang kan worden afgelezen, zijn voorlopig nog
met een vergrootglas te zoeken.

OTD/BZK Programma Gemeenten van de Toekomst

Figuur 5: Strategisch sturen
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Op de operationele laag gaat het om de noodzaak voor sturingsinformatie om vanuit
de gemeente goed op de activiteiten van de dienstverleners te kunnen sturen. Dit is
ook het niveau waarop KPI’s worden gedefinieerd.
De gemeente maakt beleid met een bepaald resultaat voor ogen. Vervolgens is het
de bedoeling dat dit uitgevoerd wordt en dat het beoogde resultaat gerealiseerd
wordt. Dit gaat niet vanzelf. Daar is regie – sturing – voor nodig. Deze verkenning
maakt op operationeel niveau een onderscheid tussen drie stuurdimensies – dat wil
zeggen, drie niveaus waar de gemeente de uitvoerders op kan/moet aansturen. Dit
zijn achtereenvolgens de klantstromen, de middelen en de uitvoering (zie figuur 6).
Figuur 6: sturen op operationeel niveau

De klanten stromen een traject in dat wordt uitgevoerd door een bepaalde dienst en
daar zijn financiële middelen mee gemoeid. In een goed sturingsmodel versterken
deze verschillende dimensies elkaar in effectiviteit en doelmatigheid. Dit betekent
dat de drie dimensies niet los van elkaar staan. Ze moeten als het ware ‘met elkaar
communiceren’ – dat levert het beste rendement op. In de praktijk schiet dit vaak tekort. Er wordt dan vanuit drie min of meer los van elkaar staande stuurlagen managementinformatie gegenereerd – vaak ook vanuit verschillende diensten of afdelingen
binnen het gehele gemeentelijke apparaat. Het gevolg is dan meestal dat managementinformatie fragmentarisch, niet volledig en niet consistent is.
Vaak ontbreekt de samenhang in de registratie tussen gegevens die in de praktijk wel
met elkaar samenhangen. Een voorbeeld is een gemeente die gegevens uit de administratie kan halen over aantallen gestarte trajecten in een bepaald jaar en daarnaast
ook over aantallen afgeronde trajecten in datzelfde jaar. Maar het gaat daarbij gedeeltelijk wel en niet over dezelfde trajecten – trajecten kunnen immers over de jaargrens heen lopen. Het is dan niet snel te achterhalen wat bijvoorbeeld de doorlooptijd
en de resultaten van de ingezette trajecten zijn. Dat wordt weer apart bijgehouden.
Daarnaast is de financiële administratie vaak gescheiden van de klantregistratie. De
financiële administratie werkt vaak met verzamelstaten waarop totaalaantallen trajecten of modules per tijdvak worden geregistreerd. Vanuit sturingsoptiek zijn dergelijke gescheiden informatiekanalen niet efficiënt.
Prestaties, mijlpalen en risico’s kunnen geïntegreerd worden in een Balanced Scorecard (BSC). Het gebruik van een BSC helpt om de prestaties van de organisatie te
verbeteren door een focus op de belangrijkste factoren. De naam geeft al aan dat het
gaat om ‘evenwicht’. Het betreft het evenwicht tussen:
• korte en lange termijn doelstellingen
• financiële en niet-financiële indicatoren
• ‘harde’ en ‘zachtere’ (minder goed kwantificeerbare) indicatoren
• intern (organisatie) en extern (resultaten) perspectief
Figuur 7 laat zien hoe zo’n BSC voor participatiedienstverlening er uit zou kunnen
zien.

Bron: Magazijn13/the Original Position©
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- Totale kosten
- kosten gemidd./klant
- kosten gemidd./module
- kosten jobcoaching
- kosten overhead
- benutting budgetruimte

Kritische prestatie
indicatoren (kpi's)
- gemiddelde doorlooptijd traject
- omvang wachttijden
- tijdinvestering/module
- contactmomenten
- caseload/klantmanager

Prestatie/kwaliteit

Interne proces

Financieel

Kritische prestatie
indicatoren (kpi's)

Klantstromen

Figuur 7: Balanced Scorecard
Kritische prestatie
indicatoren (kpi's)
- nieuwe aanmeldingen
- afwijzingen
- afwijzingen
- aantal klanten/module
- plaatsingen (6 mnd.)
- aantal voortijdige beëindigingen

Kritische prestatie
indicatoren (kpi's)
- plaatsing (>6 mnd.)
- plaatsing met LKS
- plaatsing vrijw.werk
- gemidd.plaatsingsduur
- klanttevredenheid score

Bron: Magazijn13/the Original Position©

uitgenodigd om een SMART lijst met KPI’s te ontwikkelen in hun offertes. Maar gemeenten kunnen ook zelf het voortouw nemen. Dit heeft bijvoorbeeld Eindhoven
gedaan. Het onderstaande kader laat zien welke sturingsinformatie deze gemeente
hanteert en waarop de sturingsindicatoren zijn gebaseerd.

Sturingsinformatie van de gemeente Eindhoven
Doelstellingen sturingsinformatie sociaal domein gemeente Eindhoven:
- Gecontroleerd transformeren en innoveren vanuit de visie en de praktijk
- Opvangen van de bezuiniging en beheersing van de kosten
- Transparantie ten behoeve van de publieke verantwoording
- Versterking sturing van de gemeenteraad, het college en de DR
- Verantwoording naar het Rijk
Uitgangspunten bij inrichting van “Dashboard Sociaal Domein”:
- Zo simpel mogelijk

De kritische prestatie indicatoren (KPI’s) zijn onderverdeeld in vier categorieën: financieel, klantstromen, interne processen en prestaties en kwaliteit. De gegevens
voor de meeste van deze indicatoren kunnen eenvoudig opgehaald worden uit de informatie wanneer de gemeente dit op de hierboven beschreven wijze georganiseerd
heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor aantallen nieuwe aanmeldingen, trajectplannen,
intakes en de aantallen afgeronde en voortijdig beëindigde trajecten. De doorlooptijden van traject en afzonderlijke modules zijn ook af te leiden door de einddatum
en de startdatum van elkaar af te trekken. Voor zorg gelden natuurlijk weer andere
indicatoren. Resultaatindicatoren kunnen bijvoorbeeld geformuleerd worden op het
terrein van klanttevredenheid en de score op de zelfredzaamheidmatrix.

- Meetbaar (van operationeel tot strategisch)
- Aansluiten bij de praktijk
- Inrichting vanuit mens (huishouden)
- Prijs/kwaliteitsverhouding (o.b.v. investeringen)
De gemeente Eindhoven heeft een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen waar de grootste opgaven liggen voor de gemeente in het
sociaal domein en waar het meeste rendement te behalen valt. De MKBA is een statistisch
onderzoek, maar laat de samenhang zien tussen diverse interventies en ontwikkelingen en
geeft inzicht in de zogenaamde sleutels tot effectiviteit, beter bekend als succesfactoren. Uit
de MKBA 1.0 kwamen bijvoorbeeld de volgende succesfactoren voor de eerstelijn generalis-

Wanneer van elke kritische prestatie indicator ook een normwaarde en een tolerantiewaarde gegeven is (deze kan de gemeente zelf bepalen) is het mogelijk om aan de
uitkomsten in de BSC een groen/oranje/rood stoplicht mee te geven. Een groen licht
betekent dat het resultaat aan de goede kant van de normwaarde ligt. Een oranje
licht betekent dat de normwaarde weliswaar overschreden wordt maar nog binnen
de tolerantiegrens. Dit is dus een waarschuwing en een reden om met de betreffende
dienst te gaan praten. Een rood licht betekent dat de tolerantiegrens overschreden is
en dat het tijd is om actie te ondernemen. Het gebruik van ‘stoplichten’ maakt in één
oogopslag inzichtelijk hoe het er met de uitvoering voorstaat en op welke onderdelen
alertheid geboden is.

ten teams:
- Nieuw voor oud
- “Nieuw gevonden”
- Kostenverhoging door nieuwe zorgtrajecten
- Substitutie door Eigen Kracht
- Samenkracht
- Professional naast huishouden
- Duurzaamheid
- Voorkomen escalatie
- Door presentie en preventie
- Samenhang met nieuw vinden

Het doen van een voorzet voor operationele stuurinformatie wordt in de aanbestedingen op dit moment veelal bij de dienstverleners neergelegd. Deze worden dan
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- Selectie van huishoudens voor interventie
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- Toename effectiviteit trajecten (direct naar werk vanaf de keukentafel, stabiele financiële situatie etc.)
- Voorkomen van terugval
- Niet loslaten
Deze succesfactoren zijn bepalend geweest voor het bepalen van de sturingsindicatoren.
Daarnaast is de gemeente Eindhoven aangesloten op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Do-

Cruciaal is dat de gemeenten hun sturingsinformatie goed organiseren. Daarnaast is
het van belang dat de verantwoordelijkheid voor resultaat en kosten op het operationeel niveau dicht bij elkaar gelegd worden. Verder is het essentieel om meerdere
aangrijppunten te gebruiken voor sturing: ‘meervoudig sturen’, zoals Rotterdam dit
noemt. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan dan maakt het vervolgens niet
zoveel uit welk bekostigingsmodel je precies hanteert en hoe je precies aanbesteedt.
Zolang je bij dit laatste maar transparant, objectief en proportioneel te werk gaat.

mein en maakt zij gebruik van de indicatorenset die landelijk ontwikkeld is door KING/VNG.
De gemeente Eindhoven heeft onderscheid gemaakt in 3 categorieën van indicatoren:
- prijs/kwaliteitsindicatoren: bieden inzicht in de verhouding prijs/kwaliteit van geleverde diensten en ondersteuning.

Figuur 8: Verbinding van ‘theorie’ en praktijk in de drie onderzochte gemeenten

Model: Leeuwarden, Noord Limburg

- bewegingsindicatoren: bieden inzicht in de transformatie van 2e naar 1e lijn en 1e
lijn naar sociale basis.
- belevingsindicatoren: bieden inzicht in beleving en tevredenheid van de inwoners.

Resultaatoriëntatie

• SMART
• niet- SMART

Bekostigen

• presentaties
• populatie

Inkoop
Marktordening

• openbaar

Inkoop
Marktordening

• openbaar

• ‘bestuurlijk’

Concreet voorbeeld: Om inzicht te krijgen in de “uitstroom vanuit de eerste lijn naar de sociale basis” hanteert Eindhoven de volgende indicatoren:

Model: Rotterdam
• Percentage plannen van generalistenteams op status ‘inactief/monitoren’.
• Percentage van stijging op de ZRM matrix (meer zelfredzaam op aantal of alle
leefdomeinen).
• Percentage inzet op eigen kracht en/of de sociale basis ten opzichte van professio-

Resultaatoriëntatie

• SMART
• niet- SMART

Bekostigen

• presentaties
• populatie

• ‘bestuurlijk’

nele inzet.

Conclusie: verbinding van ‘theorie’ en de praktijk
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Terugkomend op de casusbeschrijvingen in het eerste deel en deze combinerend met
de meer theoretische beschouwing in het tweede deel, is het interessant om nog even
te kijken welke keuzes de drie gemeenten maken op de belangrijkste stuurparameters. Figuur 8 laat dit zien. We hebben geconstateerd dat zowel in de bekostiging als
in de manier van aanbesteden beide beschreven modellen mogelijk zijn. De praktijk
van de drie gemeenten vormt hiervan een goede illustratie. Waar de drie gemeenten
uniform zijn in hun keuze voor prestatiebekostiging van uitvoerders – ook al hebben Leeuwarden en Noord Limburg de KPI’s vooralsnog niet SMART gedefinieerd en
hanteert Rotterdam een combinatie van prestatie- en populatiebekostiging, hebben
zij verschillende keuzes gemaakt in de manier waarop zij de dienstverlening hebben
ingekocht en tevens in het achterliggende marktordeningsconcept.
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Wilt u meer weten? …
Er zijn de afgelopen tijd veel handreikingen en ander materiaal gepubliceerd die op
specifieke aspecten dieper in gaan. Indien u behoefte hebt aan verdere verdieping
dan kunt u deze raadplegen via de volgende links:
Wilt u meer weten over…

Kijk dan op ...

• Resultaatdefinities

Handreiking: Sturen op uitkomsten

• Partnership

Handreiking: Opdrachtgeverschap en ondernemerschap

• KPI’s

Handreiking: Zicht op cijfers

Deze verkenning werd geschreven door Arthur van de Meerendonk, Magazijn13.
Onze dank gaat uit naar de volgende personen: de heren S. Rispens en R. Lieffers (gemeente Leeuwarden), mevr. F. Roetering (gemeente Venlo), de heer S. van de Weerd
(gemeente Rotterdam) en het ondersteuningsteam Gemeenten van de Toekomst
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rapport: Inzicht in tarieven Wmo en Jeugdzorg
Wilt u meer weten over…

Kijk dan op ...

• Strategisch sturen

Handreiking: Sturen op maatschappelijke
effecten

• KPI’s en sturingsindicatoren
in het algemeen

www.waarstaatjegemeente.nl
Indicatorenset Gemeentelijke Monitor Sociaal
Domein

Wilt u meer weten over…

Kijk dan op ...

• Verschillende bekostigingsmodellen

Handreiking: Bekostigingsmodellen Jeugd
Handreiking: Bekostigingsmodellen Wmo

Wilt u meer weten over…

Kijk dan op ...

• Manieren van aanbesteden

Handreiking: Opdrachtgeverschap en ondernemerschap

• Juridische aandachtpunten
www.europadecentraal.nl en www.pianoo.nl
• Subsidiëren
Handreiking: Subsidiëren of inkopen
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