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Voorwoord

Gemeenten zijn volop bezig met de voorbereidingen die nodig zijn om op 1 januari 2015 klaar te zijn 

voor het oppakken van de nieuwe taken in het kader van de decentralisaties van de jeugdzorg en de 

Wmo/AWBZ. Hiertoe moet een nieuw stelsel van maatschappelijke ondersteuning worden gebouwd. 

De sleutel hierin wordt gevormd door sociale wijkteams. Daarover is voor de zomer een kennisdo-

cument verschenen: ‘Sociale wijkteams in ontwikkeling’ – inrichting, aansturing en bekostiging (juli 

2013). In vervolg daarop en in samenhang daarmee zetten we met dit kennisdocument een volgende 

stap in het bouwen aan dit nieuwe stelsel. De focus wordt nu gericht op de sturings- en bekostigings-

vraagstukken van de tweedelijnsondersteuning.

Dit rapport zien we als een handreiking voor gemeenten om voort te gaan met het bouwen van het 

benodigde stelsel voor maatschappelijke ondersteuning voor de zorg en jeugdzorg. Een werkdocu-

ment dat behulpzaam is bij het zetten van de benodigde stappen. En omdat niet alles tegelijk opge-

pakt kan en hoeft te worden hebben we een fasering aangebracht: de route tot 1 januari 2015 en de 

route vanaf 2015. Dit laat onverlet dat er tot 1 januari 2015 veel werk aan de winkel is om de beno-

digde infrastructuur vorm te geven.

Het rapport is tot stand gekomen in een proces van cocreatie en in een hoog tempo. De vraagstuk-

ken zijn namelijk urgent en te complex om daar langs de conventionele wegen een passend advies 

op te ontvangen. Vijf grote gemeenten (Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Zoetermeer en 

Leidschendam-Voorburg) uit het Platform Directeuren Sociale Pijler hebben het voortouw genomen en 

de samenwerking gezocht met de transitiebureaus VWS/VNG Jeugd en Wmo. Gezamenlijk hebben wij 

KPMG Plexus verzocht om ons te faciliteren en te begeleiden, en om de opbrengsten van ons cocrea-

tieproces te ordenen en uit te werken tot dit rapport. Het cocreatieproces heeft het mogelijk gemaakt 

om systematisch alle relevante sturings- en bekostigingsvraagstukken te verkennen en uit te diepen en 

daarbij onze gezamenlijke ervaringen, expertise en inzichten te benutten. Ook hebben we de inzich-

ten en expertise betrokken van BoerCroon, Significant en Nyfer; immers, het is van groot belang dat 

we voortbouwen op reeds bestaande kennis. Enkele zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn ons ook 

behulpzaam geweest met hun kennis en ervaring; daar zijn wij ze zeer erkentelijk voor. En tot slot heb-

ben we het conceptrapport voorgelegd aan het kernteam van het Platform Directeuren Sociale Pijler 

en input ontvangen die behulpzaam is geweest bij het verder aanscherpen van zaken in de afronding 

van het rapport. 

November 2013

De verantwoordelijke directeuren van Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Zoetermeer en 

Leidschendam-Voorburg en de transitiebureaus VWS/VNG Jeugd en Wmo.
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1. aanleIdIng en doel Van deze notItIe

Gemeenten worden vanaf 2015 integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en ondersteu-

ning zoals in de vorm van begeleiding, beschermd wonen en jeugd- en opvoedhulp. Gemeenten zien 

kansen voor een effectievere en efficiënter georganiseerde aanpak in het sociale domein, waarbij 

innovatief en integraal werken, meer gebruik van de eigen kracht van burgers, en die van de samenle-

ving, en meer sturen op resultaat centraal staan. Deze aanpak wordt zichtbaar in de sociale wijkteams, 

waar veel gemeenten mee experimenteren. Hier wordt uitgebreid op ingegaan in de notitie ‘Sociale 

wijkteams in ontwikkeling’1. In vervolg daarop is deze notitie opgesteld, die ingaat op de tweedelijns-, 

specialistische ondersteuning.

Deze handreiking is het eindresultaat van de werkgroep tweedelijn (zie bijlage IX voor een lijst met 

deelnemers). Deelnemende gemeenten zijn Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Zoetermeer en 

Leidschendam-Voorburg. Dit document is een handreiking voor gemeenten. Het beschrijft het toekomst-

beeld voor gemeenten van de inrichting, aansturing en bekostiging van specialistische ondersteuning, 

in nauwe samenhang met de nulde- en eerstelijn. Gezien de complexiteit heeft de werkgroep ervoor 

gekozen om twee sporen uit te werken. Het eerste spoor geeft gemeenten handvatten om vanaf 2015 

een eerste, maar goede invulling te geven aan de opdracht om kwalitatieve ondersteuning in te kopen, 

met inachtneming van de aanzienlijke bezuinigingsopdracht waar gemeenten voor staan. Het tweede 

spoor beschrijft hoe gemeenten kunnen toewerken naar het ideale ‘systeem’ van zowel nulde-, eerste- 

als tweedelijnsvoorzieningen. Dit document is opgezet als een stappenplan door inzicht te bieden in de 

mogelijke keuzen (‘knoppen’) voor gemeenten en is daarmee voor elke gemeente relevant. Waar moge-

lijk geeft de werkgroep een advies per keuze die gemeenten moeten maken, maar het document helpt 

individuele gemeenten ook om afhankelijk van de lokale context andere keuzen maken. 

In de afgelopen maanden zijn voor gemeenten verschillende handreikingen geschreven. In dit docu-

ment is dan ook getracht om voor specifieke onderwerpen naar relevante handreikingen te verwijzen, 

zodat de samenhang hierin ook helder wordt. Specifiek grijpen we ook veel terug op de notitie ‘So-

ciale wijkteams in ontwikkeling’, die we bij de lezer als bekend veronderstellen. Een ander belangrijk 

uitgangspunt is dat gemeenten inzicht hebben in de vraag van hun populatie en de doelstellingen die 

gemeenten hebben bij het beantwoorden daarvan. 

Deze handreiking is in nauwe samenwerking tussen de deelnemende gemeenten tot stand gekomen, 

met medewerking van het Transitiebureau Wmo, Transitiebureau Jeugd en de VNG. De contactperso-

nen van de deelnemende gemeenten zijn:

• Amersfoort: Monique Peltenburg (me.peltenburg@amersfoort.nl)

• Haarlemmermeer: Kristine Leenman (k.leenman@haarlemmermeer.nl)

• Rotterdam: Ineke Bakker (im.bakker@rotterdam.nl)

• Zoetermeer: Jeroen Tomassen (j.f.tomassen@zoetermeer.nl)

• Leidschendam-Voorburg: Robin van Vliet (rha.van.vliet@leidschendam-voorburg.nl)

Deze notitie is samengesteld door KPMG Plexus op basis van input van de deelnemers. Daarnaast heb-

ben BoerCroon, Significant en Nyfer input geleverd op specifieke onderdelen.

November 2013

1 Sociale wjkteams in ontwikkeling - Inrichting, sturing en bekostiging (Handreiking VNG, 2013)
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2. leeswIjzer

Het onderwerp sturing en bekostiging in de tweedelijn is breed en kent relaties met alle besluiten die 

gemeenten moeten nemen bij de inrichting van het sociale domein. Deze notitie bespreekt een reeks 

belangrijke onderdelen van sturing en bekostiging, waarop gemeenten keuzen moeten maken. Daarbij 

heeft de werkgroep zo veel mogelijk richting gegeven, waarbij ook is nagedacht over fasering (de 

uiteindelijke beste keuze is niet altijd direct haalbaar).

De notitie valt uiteen in de volgende delen:

1 Afbakening en ambitie (hfdst. 3-4)

2 Inrichting systeem en bijpassende bekostiging (hfdst. 5-7)

3 Relatie met het verzekerde domein (hfdst. 8)

4 Samenwerking door gemeenten (hfdst. 9)

5 Operationele uitwerking (hfdst. 10)

6 Stappenplan transitie (hfdst. 11)

7 Doorontwikkelagenda (hfdst. 12)

8 Bijlagen

Inrichting systeem en bekostiging

Na een korte toelichting op de afbakening van de notitie en de ambitie waarmee gemeenten sturing 

en bekostiging opzetten, begint de inhoudelijke discussie rondom het systeem en de bekostiging. In dit 

deel bespreken we de stuurinstrumenten die gemeenten kunnen inzetten om het systeem in te richten, 

prikkels op partijen te plaatsen, en kosten te begrenzen. We geven aan, welke instrumenten in 2015 

dominant zijn en welke in de loop der jaren ingevoerd of doorontwikkeld kunnen worden (geconsoli-

deerd in een visie op de situatie in 2018). Lokale beleidskeuzen, bijvoorbeeld over welke ondersteuning 

voor wie beschikbaar moet zijn, vormen daarbij het uitgangspunt (en worden door de werkgroep 

verder niet uitgewerkt). Bij dit alles hoort een gepaste invulling van de relatie tussen gemeenten en 

aanbieders, waar de werkgroep uitspraken over doet. Voor de helderheid is dit deel beschreven zonder 

al in te gaan op de relatie met andere domeinen zoals Zvw/AWBZ (verzekeraars/zorgkantoren) en zon-

der al in te gaan op samenwerking door gemeenten bij de inkoop. Deze komen in de volgende delen 

aan bod.

Relatie met verzekerde domein

De gemeente koopt in werkelijkheid niet alles zelf in en controleert (mede daardoor) ook niet alle 

partijen die toegangsbesluiten mogen nemen tot door gemeenten betaalde aanbieders, of die invloed 

hebben op de kosten en het succes van het sociale domein. Het omgekeerde geldt ook: verzekeraars, 

zorgkantoren en andere partijen (politie, justitie, wooncorporaties) zijn afhankelijk van het succes van 

de gemeente. We beschrijven enkele oplossingsrichtingen waar gemeenten en verzekeraars/zorgkanto-

ren voor kunnen kiezen.

Samenwerking door gemeenten

Het volgende deel van de notitie start met een korte schets van het inkoopproces, gevolgd door een 

discussie over welke elementen van inkoop het verstandig is dat gemeenten samenwerken en op welke 

schaal. Daarbinnen besteden we speciale aandacht aan delen van kosten en risico’s, aan de hand van 

verevening. Daarna gaan we in op de vorm van samenwerking: governance en inkooporganisatie.
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Operationele uitwerking

De notitie vervolgt met een korte beschrijving van enkele punten rondom operationele uitwerking. De 

werkgroep acht deze punten van belang, maar heeft er geen detailuitwerking aan kunnen geven.

Transitie en doorontwikkeling

De notitie eindigt met een stappenplan waarin zaken worden opgesomd die gemeenten in 2014 en 

2015 moeten regelen, alsmede de punten die de werkgroep adviseert vanaf heden op te pakken en 

door te ontwikkelen.
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3. afbakenIng en scope

Deze handreiking gaat in op de sturing en bekostiging van de tweedelijnsondersteuning in het ge-

meentelijk domein, een breed onderwerp dat afbakening behoeft. 

Tweedelijn

De begrippen nulde-, eerste- en tweedelijn worden in het land wisselend gebruikt en verschillend 

geïnterpreteerd. Een discussie over welke typen van ondersteuning nu exact eerste- of tweedelijn zijn 

viel voor deze werkgroep buiten de scope. De werkgroep realiseert zich wel dat een discussie over een 

goede afbakening voor de verschillende typen van ondersteuning relevant is en verdere uitwerking 

vraagt. Om in deze notitie wel een gemeenschappelijke taal te hebben, verstaan we onder tweedelijn 

alles wat thans alleen verleend wordt op basis van verwijzing of indicatie door een arts, gemeente, 

bureau Jeugdhulp, CIZ of andere daartoe bevoegde instantie. Deze voorzieningen zijn dus niet vrij 

toegankelijk. In bijlage I is een productenlijst opgenomen waar de gemeente verantwoordelijk voor is 

of wordt per 1 januari 2015, inclusief de bij dit criterium behorende afbakening. 

In deze notitie praten we verder over basisvoorzieningen (nulde- of eerstelijn) en specialistische voor-

zieningen (tweedelijn). Een voorziening kan specialistisch zijn omdat inzet van specifieke expertise 

vereist is of omdat het langdurige (chronische) ondersteuning en/of dure ondersteuning betreft. 

Ondersteuning

Alle zorg, begeleiding of andere vorm van ondersteuning die per 1 januari overgaat naar de gemeen-

ten, duiden we hier met het begrip ondersteuning.

Gemeentelijk domein

In dit document beperken we ons tot sturing en bekostiging van tweedelijnsondersteuning die ge-

meenten gaan leveren vanuit de nieuwe Wmo en de Jeugdwet. 
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4. ambItIe: krachtgerIcht en eenVoudIg 
toekomstplaatje

Deze handreiking gaat over sturing en bekostiging van tweedelijnsondersteuning door gemeenten. 

Veel antwoorden op sturingsvraagstukken liggen besloten in de inrichting van het systeem. We starten 

deze notitie dan ook met een ambitie, de visie op het nieuwe systeem dat gemeenten willen opbou-

wen. 

Het systeem is gestoeld op een belangrijk uitgangspunt, namelijk ‘beter passend voor minder’. 

Gemeenten staan voor de uitdaging om de ondersteuning die vanuit de AWBZ en de Zvw overgaat 

naar gemeenten te organiseren met minder middelen. Hoewel dit niet van de één op de andere dag 

ingericht kan worden, hebben gemeenten de ambitie om dit voor elkaar te krijgen met gelijkblijvende 

of hogere kwaliteit. De focus van het nieuwe systeem ligt op het versterken van de zelfredzaamheid en 

eigen regie van de burger. Met als doel vergroten van de participatie (werken en meedoen naar vermo-

gen) en tegelijkertijd het verkleinen van de behoefte aan professionele ondersteuning. Het nieuwe 

systeem moet er tevens voor zorgen dat nabij de burger een meer integraal aanbod wordt gecreëerd. 

Dit voorkomt dubbelingen in de geleverde ondersteuning. De nabijheid stimuleert vroegsignalering 

zodat ondersteuningsvragen sneller en goedkoper worden opgelost.

Een dergelijk systeem vraagt om goede basisvoorzieningen dichtbij de burger. Deze basis is in staat om 

vanuit het principe ‘krachtgerichte zorg’ (Movisie, 2011) de inzet van professionele ondersteuning te 

verlagen, waar professionele ondersteuning nodig is een integraal aanbod voor burgers te ontwikke-

len en tijdig meer specialistische ondersteuning in te roepen. 

Specialistisch

Basis

Populatie

‘Krachtgerichte zorg’

(Bron: MOVISIE, 2011)

Deze basis wordt binnen veel gemeenten al vormgegeven door middel van een sociaal wijkteam (SWT). 

Zie ook de handreiking: Sociale wijkteams in ontwikkeling - Inrichting, sturing en bekostiging. Goede 

basisvoorzieningen moeten ervoor zorgen dat het beroep op tweedelijnsvoorzieningen afneemt. Ech-

ter, niet alle voorzieningen zijn te vervangen door eigen kracht en basisvoorzieningen. Een deel van de 

burgers is afhankelijk van meer specialistische en vaak dure voorzieningen. Het streven is dan ook: in 

de basis wat kan, specialistisch wat moet. 
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Een ander belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van het systeem is ‘eenvoud’. Gemeenten willen 

voor de burger een zo eenvoudig mogelijk systeem ontwikkelen; dit leidt tot eenvoud en transparan-

tie voor gemeenten en aanbieders. Dit om hoge administratieve lasten te voorkomen maar vooral om 

ruimte voor innovatie te creëren. Niet alleen in het eindplaatje maar ook in de transitie willen gemeen-

ten dit uitgangspunt hanteren.

Een ander belangrijk uitgangspunt op de weg naar dit nieuwe systeem is ‘zachte landing’. De borging 

van de continuïteit van ondersteuning voor burgers staat centraal. In deze notitie geven we andere 

gemeenten dan ook handvatten om de omslag met gepaste snelheid te maken.
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5.  het systeem: InrIchtIng, prIkkels en begrenzIng 
Van kosten

Gemeenten willen voor hun burger de beste kwaliteit en beschikbaarheid realiseren, binnen de 

daarvoor beschikbare middelen. Eenvoudig gesteld heeft het systeem van ondersteuning daarom drie 

doelen:

1 De juiste ondersteuning, op de juiste plek, op het juiste moment

2 De ondersteuning is van goede kwaliteit en wordt efficiënt geleverd

3 De kosten blijven binnen de beschikbare middelen

Specialistisch

Basis

Populatie

Gemeenten willen dat het volume en de kosten in het specialistisch deel (tweedelijn) afnemen. Dat 

betekent minder instroom omdat de burger of basis (nulde- en eerstelijn) het zelf kan oplossen, steeds 

zoeken naar de minst zware oplossing en sneller beëindigen van specialistische trajecten.

Tegelijkertijd willen gemeenten dat burgers die nu te laat specialistische ondersteuning krijgen, in 

de toekomst zo snel als nodig toegang daartoe krijgen. Dat is kwalitatief beter en bespaart hogere 

vervolgkosten.

Sinds de jaren zestig puzzelen economen en beleidsmakers al op het vraagstuk hoe zo’n systeem op 

te zetten. Die vraag speelt wereldwijd in zorg en sociaal domein. Een optimale en breed toepasbare 

oplossing is echter (nog) niet gevonden. Waarschijnlijk bestaat die ook niet. Daarvoor geven experts 

twee redenen. Ten eerste speelt ‘informatieasymmetrie’: hulpverleners kennen de situatie en inhoud 

altijd beter dan inkopers of beleidsmakers. Dit maakt dat zij maar beperkt kunnen sturen. Ten tweede 

speelt wat Amerikanen de ‘moral hazard’ noemen: omdat burgers niet zelf de (hele) rekening betalen, 

zijn ze minder kritisch op gepaste inzet van ondersteuning. Dus ook de burgers sturen maar beperkt op 

de beste benutting van maatschappelijke middelen. Gemeenten moeten de oplossing daarom zoeken 

in een samenspel van slim inrichten, positieve prikkels op partijen en (waar nodig) het begrenzen van 

kosten.
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Inrichting

Dit gaat over de vraag, wie in het systeem welke activiteiten uitvoert (bijvoorbeeld signalering of 

hulpverlening) en wie welke besluiten mag nemen (bijvoorbeeld toegang verlenen, of een intramuraal 

traject verlengen). Een belangrijk voorbeeld is de vraag, waar het toegangsbesluit te leggen: kan dit 

gescheiden worden van de tweedelijnsaanbieder die mogelijk een eigenbelang heeft? De werkgroep 

bouwt bij de inrichting voort op de notitie ‘Sociale wijkteams in ontwikkeling’, die onder meer de rol 

beschrijft van wijkteams en de opzet van de nulde- en eerstelijn. 

Prikkels

Dit betreft de vraag, hoe partijen in het systeem aan te zetten om de drie bovenstaande doelen te 

behalen. Dit kan op een immateriële manier, zoals het appelleren aan de maatschappelijke rol van aan-

bieders. In deze notitie richten we ons met name op bekostigingsprikkels. Uiteraard omdat financiële 

prikkels sterk kunnen motiveren. Maar ook vooral omdat de geschiedenis ons leert, dat foute prikkels 

inhoudelijke innovatie blokkeren en leiden tot inflexibiliteit ten koste van maatwerk.

Begrenzing

Idealiter zorgen inrichting en prikkels voor een systeem dat de doelen haalt. Echter, de praktijk is an-

ders. Bijvoorbeeld: een aanbieder heeft invloed op welke burgers worden toegelaten tot zijn diensten, 

en tegelijkertijd krijgt hij betaald per geholpen burger om zo flexibel mee te kunnen bewegen met de 

vraag. Dan kan de aanbieder een zakelijk belang hebben bij meer volume. Toegankelijkheid bijt dan 

met beschikbare middelen, en de gemeente moet wellicht het budget of volume van de aanbieder 

begrenzen.

5.1 De belangrijkste stuurinstrumenten op een rij
Gemeenten hebben verschillende keuzen rondom inrichting, prikkels en begrenzing. In deze notitie 

hebben we de belangrijkste uitgewerkt. Deze stuurinstrumenten staan hieronder kort opgesomd en 

worden in de loop van de notitie één voor één nader toegelicht.

Specialistisch

Basis

Populatie

Inrichting toegang 
tot specialistisch

Shared savingsRegie basis op 
specialistisch

Bekostigingsprikkels 
op toegang tot 
specialistisch

Begrenzing van 
specialistisch

Inrichting en 
bekostigingsprikkels
op specialistisch

Relatie gemeenten 
met aanbieders
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Stuurinstrument Korte toelichting

Inrichting toegang 

tot specialistisch

Wie neemt het toegangsbesluit tot specialistische ondersteuning, 

hoe is benodigde expertise geborgd, welke prikkels heeft de toe-

gang? Dit bepaalt gepaste, tijdige toegang en daarmee volume en 

kosten in de tweedelijn.

Regie basis op 

specialistisch

Wat is de rol van de basis (bijvoorbeeld een wijkteam) na verwijzing 

naar de tweedelijn? Sturen op eindigheid, goedkeuren verwijzingen 

tussen specialisten?

Begrenzing van 

specialistisch

Legt de gemeente maxima op aan volume of kosten van de tweede-

lijn? Is dat vast of dynamisch? Gelden maxima per tweedelijnsaan-

bieder of per populatie? Garandeert de gemeente een (minimum)

budget per aanbieder?

Bekostigingsprikkels op toe-

gang tot specialistisch

Krijgt de basis een beloning voor volume- en kostenbeheersing in 

de tweedelijn? Houdt die beloning ook rekening met kwaliteit en 

resultaten in de populatie?

Inrichting en bekostigingsprik-

kels op specialistisch

Stimuleren van concurrentie tweedelijnsaanbieders? Inkopen bij 

één hoofdaannemer? Introduceren ‘PxQ zonder begrenzing per 

aanbieder’ ten bate van flexibiliteit en als innovatieprikkel? Belo-

nen op uitkomsten/resultaten?

Shared savings Hoe wordt een specialist beloond voor investeringen waar de basis 

van profiteert of voor meewerken aan volumeafbouw bij zichzelf? 

Relatie gemeenten met aan-

bieders

Invulling van strategische partnerships, zakelijke inkoop en gepaste 

afstand. Binnen de context van beheersing van de belangrijkste 

risico’s.

Gemeenten moeten de stuurinstrumenten altijd in relatie tot elkaar inzetten, zodat een consistent 

systeem ontstaat. De volgende paragraaf beschrijft de verwachting van de werkgroep, dat gemeenten 

initieel met name gebruikmaken van de eerste drie instrumenten. In de loop der tijd verfijnen gemeen-

ten hun sturing en bekostiging in de tweedelijn door steeds meer gebruik te maken van de andere 

instrumenten.

De eis van consistentie tussen stuurinstrumenten is overigens niet de enige die gemeenten moeten 

bewaken. Op het moment dat een gemeente de beoogde inrichting van het systeem en stuurinstru-

menten bepaald heeft, gaan op verschillende gebieden verschillende mensen aan de slag. Beleid wordt 

verder uitgewerkt, de inkoopcyclus wordt ingevuld in processen en organisatie (van inkoopbeleid, 

via selecteren en contracteren, tot leveranciersmanagement – zie paragraaf 9.1.1) en de lokale infra-

structuur wordt ingericht met specifieke aandacht voor de toegang (al dan niet met een rol voor de 

gemeente zelf daarin). Het bewaken van de consistentie en samenhang tussen al deze verschillende 

werkstromen is cruciaal. Enkele voorbeelden. Het beleid moet uitvoerbaar zijn voor, en feedback 

krijgen van, de inkopers. De begrenzing van budgetten van tweedelijnsaanbieders die de betreffende 

inkopers afspreken, moet communiceren met hoe goed de toegang de wachtlijsten beheert (en dus de 

prikkels die wellicht weer andere inkopers in de contracten met de aanbieders van toegang opnemen). 

En de inzichten opgedaan in contract- en leveranciersmanagement moeten cyclisch hun weg terugvin-

den naar beleidsbepaling, selectie en contractering, en wellicht leiden tot een herijking van de keuzen 

over systeem en stuurinstrumenten.

Deze notitie richt zich met name op de systeem- en stuurinstrumentkeuzen. De werkgroep heeft niet 

de volledige inkoopcyclus uitgewerkt, maar wel in hoofdstuk 10 enkele onderwerpen beschreven voor 

verdere operationele uitwerking en in hoofdstuk 12 doorontwikkelpunten opgesomd.
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5.2 Groeimodel van 2015 naar 2018
Gemeenten en aanbieders hebben tijd nodig om de inrichting (met name de toegang) en de bekosti-

gingsprikkels goed op te zetten en de onderlinge samenwerking volwassen te laten worden. Dit komt 

door de grote complexiteit en het feit dat gemeenten en aanbieders nog veel moeten leren over de 

nieuwe situatie. Daardoor zijn inrichting en bekostigingsprikkels (de eerste jaren) onvoldoende stevige 

stuurinstrumenten om het risico op budgetoverschrijdingen afdoende te beperken (denk aan het 

opdrijvende effect van PxQ-bekostiging, zonder een tegenprikkel voor aanbieders of een voordeur 

die op inhoud de toestroom gepast inperkt). Dat is niet alleen een financieel risico, het brengt ook de 

continuïteit van de ondersteuning in gevaar, omdat de gemeente bij overschrijdingen noodmaatrege-

len moet treffen. Begrenzing van kosten (budget) per aanbieder is daarom noodzakelijk in de begin-

periode, met oog voor de nadelen die daaraan verbonden kunnen zijn voor bijvoorbeeld maatwerk en 

innovatie. Na enkele jaren ontwikkelt het systeem zich naar een situatie, waarin de gemeente op een 

meer geraffineerde wijze kan sturen en dus minder rigide hoeft te begrenzen.

De volgende twee hoofdstukken zijn opgesteld vanuit dit uitgangspunt. We starten in hoofdstuk 6 met 

een beschrijving van de situatie in 2015, een jaar waarin gemeenten, wijkteams en tweedelijnsaanbie-

ders nauw samenwerken om vorm te geven aan de benodigde transformatie. Daarbij hoort een eerste 

denkspoor, dat start bij kostenbeheersing door het begrenzen van budgetten van tweedelijnsaanbie-

ders, waarna de toegang kwalitatief zo goed mogelijke keuzen moet maken over welke burger van de 

tweedelijn gebruik mag maken. De werkgroep ziet dit als een basis vanwaaruit gecontroleerd kan wor-

den gebouwd aan kosten- en kwaliteitsbeheersing. Doel is continuïteit van ondersteuning, voorkomen 

van onnodige transitiekosten, en gezamenlijk met aanbieders de eerste innovatieve stappen zetten 

op weg naar een betere en goedkopere tweedelijn. Bij deze startsituatie past de relatief eenvoudige 

subsidierelatie zonder aanbesteding, met aanvullende kwaliteitsafspraken op het gebied van structuur, 

processen en resultaten.

Daarna beschrijft hoofdstuk 7 de situatie zoals die naar verwachting in 2018 bestaat, waarin een rijker 

palet aan stuurinstrumenten is opgebouwd. In dit tweede denkspoor zijn toegang en bekostiging ver-

der ontwikkeld. Introductie of uitbouw van instrumenten zoals concurrentie, integrale inkoop en sha-

red savings, maakt dat de gemeente op onderdelen de rigide begrenzing per aanbieder los kan laten.

Uiteraard is de werkelijkheid niet zo zwart-wit en kan een gemeente op basis van de geschetste voor- 

en nadelen besluiten al in 2015 stappen te zetten. Een tweesporenbeleid is ambitieus maar wenselijk, 

met aan de ene kant de (financiële) zekerheid, maar ook innovatiebelemmerende werkelijkheid, van 

begrensde budgetten, en aan de andere kant al elementen van meer vernieuwende sturing op kwali-

teit en kosten. Daarbij speelt ook een onderscheid tussen typen ondersteuning. Zo kan een gemeente 

bijvoorbeeld besluiten de deur naar de tweedelijnsouderenzorg zo lang mogelijk dicht te willen hou-

den, terwijl bij jeugd het tijdig inschakelen van specialisten ten bate van preventie een groot belang 

krijgt.

In bijlage III is een uitgebreide toelichting opgenomen van de verschillende bekostigingsvormen die 

aan bod komen in deze handreiking, met hun voor- en nadelen.
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6.  start 2015: begrensde budgetten, toegang en 
bekostIgIng In opbouw

Zoals beargumenteerd in hoofdstuk 5 kenmerkt de situatie in 2015 zich door een toegang en bekosti-

ging in opbouw. Daardoor zijn de volume- en daarmee kostenrisico’s voor gemeenten niet afdoende 

afgedekt. Mede daardoor gaat de werkgroep uit van een begrenzing van de budgetten per tweede-

lijnsaanbieder.

We beginnen met een discussie over de inrichting van de toegang tot specialistische ondersteuning, 

hoe de benodigde expertise daarin te betrekken, en welke gevolgen dat heeft voor de prikkels in 

het systeem. Vervolgens bespreken we op welke manier de basis (bijvoorbeeld een wijkteam) na het 

verlenen van toegang nog regie kan voeren op wat in het specialistisch domein gebeurt. Ten slotte ge-

ven we een beschouwing op de inzet van begrensde budgetten voor tweedelijnsaanbieders en welke 

gevolgen dat heeft. Dit alles past binnen het kader van strategische partnerships tussen gemeenten en 

aanbieders.

Specialistisch

Basis

Populatie

Inrichting toegang 
tot specialistisch

Shared savingsRegie basis op 
specialistisch

Bekostigingsprikkels 
op toegang tot 
specialistisch

Begrenzing van 
specialistisch

Inrichting en 
bekostigingsprikkels
op specialistisch

6.2

6.4

6.3

Relatie gemeenten 
met aanbieders

6.1

6.1. Relatie tussen gemeenten en aanbieders: strategische partnerships
De aanloop naar 2015 en de eerste jaren na de decentralisatie staan in het teken van beheersing van 

de grootste risico’s: continuïteit van ondersteuning en aanbieders, wachtlijsten en kosten. Gezien de 

grote snelheid en complexiteit van de veranderingen, alsmede de grote belangen, past in deze fase 

een vorm van ‘strategisch partnership’ tussen gemeenten en aanbieders. Een intensieve vorm van sa-

menwerking, gericht op samen leren en ontwikkelen, waardoor op langere termijn een relatie op meer 

afstand mogelijk wordt.
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Op de korte termijn betekent dit dat gemeenten met relatief veel partijen intensief samenwerken. Het 

beperkt mogelijk ook de ruimte voor nieuwe toetreders, om de complexiteit en gelijktijdige verande-

ringen in het systeem te beheersen. De werkgroep benadrukt dat strategische partnerships voldoende 

zakelijk moeten zijn, juist als de risico’s en onderlinge afhankelijkheden groot zijn. Het mag niet leiden 

tot een verschuiving van risico’s naar de gemeenten, die aanbieders vanuit hun (markt)rol zelf moeten 

oplossen.

Binnen een partnership geldt duidelijke wederkerigheid. Wellicht verzachten gemeenten tijdelijk, 

bijvoorbeeld ten bate van de continuïteit van ondersteuning, een deel van de transitierisico’s voor 

aanbieders (denk aan het garanderen van volume of langzamer afbouwen daarvan). Aan de andere 

kant dienen aanbieders proactief te werken aan zaken als scherpe bedrijfsvoering, leveringsgaranties, 

(om)scholing van personeel, kennisbehoud in de sector en gezamenlijke mobiliteitsprogramma’s. Zo 

heeft Rotterdam, bijvoorbeeld, instellingen gevraagd om in ruil voor continuïteit een goed sociaal plan 

op te stellen voor de hele sector. In Utrecht moeten jeugdzorgaanbieders mensen detacheren naar de 

wijkteams in plaats van ze te ontslaan.

In bijlage VIII gaan we dieper in op strategische partnerships en hun rol in deze fase. De daar genoem-

de voorbeelden zijn ook relevant voor de verder in dit hoofdstuk gegeven toelichting.

6.2. Inrichting van de toegang tot tweedelijnsondersteuning
De begrensde budgetten voor tweedelijnsinstellingen moeten de financiële risico’s voor gemeenten 

afdekken. De focus verschuift dan naar de kwaliteit: hoe zorgt de gemeente ervoor dat de juiste bur-

ger, op het juiste moment, gebruik kan maken van de juiste ondersteuning? Hoe is de toeleiding, wie 

neemt het toegangsbesluit tot de tweedelijn en hoe zorgt de gemeente ervoor dat die partij dat goed 

kan doen?

De werkgroep legt het toegangsbesluit zo veel mogelijk neer bij ‘generalistische teams’. Dit zijn bij-

voorbeeld sociale wijkteams (SWT’s), maar deze kunnen ook een andere vorm hebben (in de notitie 

spreken we verder van een SWT. Daar waar SWT staat, kan dus ook een andere vorm van een genera-

listisch team gelezen worden). Daar worden problemen breed bekeken en een afweging gemaakt om 

voor het toegangsbesluit de hulp in te roepen van experts voor advies op het toegangsbesluit.

Een andere optie is om al direct toe te leiden naar een specialistische voorziening voor verdere beoor-

deling. In dat laatste geval neemt het SWT de beslissing om niet meer breed te kijken naar de burger 

en zijn systeem, maar toe te leiden naar een ‘smalle bril’ waarmee een expert inzoomt op een speci-

fieke klacht en/of wat een specifieke oplossing kan bijdragen.

omslagpunt
breed smal

Moment:

Bril:

keten

Ditzelfde systeem is ook terug te zien binnen de somatiek waarin de generalist (de huisarts) breed 

kijkt naar de klachten van de patiënt. Daar waar hij het vermoeden heeft van een specifieke klacht die 

hij zelf niet kan overzien of behandelen wijst hij door naar de specialist passend bij de vermoedelijke 

diagnose van de huisarts. Bijvoorbeeld de orthopeed bij het vermoeden van een versleten knie of de 

dermatoloog bij een verdacht plekje op de huid.
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Het breed kijken is geborgd door een SWT. Die maakt een inschatting of de burger of zijn systeem 

antwoord kan geven op de gestelde ondersteuningsvraag ofwel dat het zelf de ondersteuningsvraag 

kan leveren. Pas daarna wordt overgegaan op tweedelijnsvoorzieningen. Echter, het moment van 

breed naar smal kijken in de keten is belangrijk, je kunt niet altijd eerst brede oplossingen proberen. 

Zogenaamde ‘false negatives’ (niet gesignaleerde ernstige problematiek) moeten vermeden worden, 

echter zonder de deur naar de tweedelijn wagenwijd open te zetten. Zie ter illustratie twee individuen 

met op het oog overeenkomstige problematiek die een andere aanpak vragen. Bij een ondersteunings-

vraag van een burger met een licht verstandelijke beperking met een vervuild huishouden, kan eerst 

gekeken worden naar het netwerk van de betreffende burger voor hulp. Ook kan met lichte begelei-

ding door het SWT eerst worden gekeken of door het aanbrengen van structuur in het huishouden de 

problemen worden opgelost. Een oudere dame met eenzelfde ondersteuningsvraag maar tegelijkertijd 

ook beginnende depressieve klachten, behoeft juist snelle toeleiding naar specialistische GGZ-hulp. Dit 

om de depressie (als mogelijke veroorzaker van de huishoudelijke problematiek) op te lossen voordat 

de depressie verergert2. 

6.2.1 Toegangsbesluit zo veel mogelijk bij het SWT

Een belangrijke keuze is wie het toegangsbesluit neemt. Dit heeft verregaande gevolgen voor de stu-

ring op het volume tweedelijnsondersteuning en de vorm van bekostiging die daarbij past. De kern-

vraag daarbij is of de tweedelijnsaanbieder zelf controle heeft over de toegangsbesluiten (voor een 

nadere beschouwing op deze relaties, zie bijlage VII).

Wettelijk is vastgelegd waaraan een toegangsbesluit moet voldoen, maar de gemeente kan zelf de 

plek bepalen waar dit uiteindelijk gebeurt (de Jeugdwet en de Wmo verschillen hierin, zie kader vol-

gende pagina). Dit wordt in de zorg ook vaak het moment van indicatie genoemd. Dit is dus degene 

die de inzet van maatschappelijke middelen bepaalt (de kraan open en dicht kan zetten) en waar je 

als gemeente op wilt sturen. Dit kan iemand in dienst van de gemeente zijn (een ambtenaar), maar de 

gemeenten kan dit ook elders beleggen.

Er zijn vier plekken waar een gemeente het toegangsbesluit kan neerleggen:

• Bij de burger zelf

• Bij het SWT

• Bij de tweedelijnsaanbieder

• Bij een andere partij

In bijlage II zijn deze opties uitgebreid beschreven en is tevens uitgelegd welke voorwaarden van be-

lang zijn voor de keuze voor een van deze opties. 

Het komt zelden voor dat de burger zelf mag beslissen. De kosten van tweedelijnsvoorzieningen zijn 

vaak erg hoog en er is meestal expertise benodigd om de juiste beslissing te kunnen nemen. Tevens is 

de gedachte van het nieuwe systeem, dat voorafgaand aan het toegangsbesluit de passendheid van 

goedkopere alternatieven wordt uitgesloten. De basisvoorzieningen moeten dan ook zo veel mogelijk 

zelf oplossen, voordat burgers doorstromen naar de tweedelijn. Het ligt dus voor de hand dat, waar 

mogelijk, de basisvoorzieningen toegang geven tot tweedelijnsvoorzieningen (in ons lijstje dus de 

optie ‘besluit neerleggen bij het SWT’).

Dit vergt van gemeenten dat ze de opdracht voor het SWT (en de aanbieders die het SWT leveren) heel 

goed definiëren en zo goed mogelijk afbakenen wat “zoveel mogelijk zelf oplossen voor doorstro-

2 In de zorg heet dat ‘matched care’ (de tegenhanger van ‘stepped care’, dat kan leiden tot een te rigide systeem waar patiënten 
altijd in een vast patroon stappen doorlopen, beginnend bij lichte zorg en als dat niet werkt pas door naar zwaardere zorg).
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men” voor de verschillende doelgroepen en problematiek betekent. Speelt bijvoorbeeld bij ouderen 

vooral het beperken van volume in de tweedelijn, terwijl bij jeugd juist het tijdig (maar niet onnodig) 

bijschakelen van specialistische expertise vooropstaat?

Wmo, Jeugdwet en toegangsbesluiten

Wanneer we het onderwerp toegangsbesluiten beschouwen, is het ook van belang om het onder-

werp rechtszekerheid onder de loep te nemen. De huidige AWBZ geeft een recht op zorg af, die 

na indicatiestelling afdwingbaar is. Binnen de Wmo en de Jeugdwet vervalt dit recht op zorg. Deze 

wetten zijn kaderwetten die de voorwaarden regelen waaronder op lokaal niveau maatschappelijke 

ondersteuning georganiseerd dient te worden. De toegangsbesluiten en daarbij gevoerde procedu-

res moeten hieraan voldoen.

Ook rechtmatigheid verdient veel aandacht. Dit betreft de basis voor bezwaar en beroep, alsmede de 

basis waarop aanbieders kunnen factureren.

Anders dan de Jeugdwet, zegt de Wmo daarnaast het volgende ten aanzien van het toegangsbesluit: 

Het college kan de vaststelling van de rechten en plichten van de belanghebbende niet mandateren 

aan anderen dan bestuursorganen (Artikel 2.6.2) 

Indien een andere partij dan de gemeente zelf het toegangsbesluit neemt, moet er tevens een infra-

structuur worden ingericht waarmee de gemeente zelf juridisch zaken regelt zodat uiteindelijk een 

ambtenaar de formele stempel op dit toegangsbesluit zet. In de praktijk worden hier al werkbare 

situaties voor bedacht.

Toegangsmodel in Rotterdam

De gemeente Rotterdam hanteert een toegangsmodel waar voor een aantal specialistische produc-

ten een formeel toegangsbesluit nodig is. Dit besluit wordt genomen door daartoe gebrevetteerde 

professionals. Het streven is daarbij om minder vooraf te toetsen; de gebrevetteerde professional 

weet zelf wat er nodig is. Echter, vooral bij dure specialistische producten is het belangrijk om op 

volume van de ondersteuning te sturen. Daarom wordt gewerkt met een toezichtmodel en vindt 

toezicht achteraf plaats. Bij goede prestaties wordt er minder gecontroleerd en vice versa. Verder is 

er in verband met de escalatiemogelijkheid bij bedreigende situaties een beperkt aantal trekkings-

rechten beschikbaar voor gebrevetteerde professionals. Dit trekkingsrecht geeft voorrang op de in-

zet van de gewenste ondersteuning of zorg en is niet onderhevig aan discussie (vooraf of achteraf) 

over de rechtmatigheid daarvan.

6.2.2 Verwijzingen uit andere basisvoorzieningen vereisen goedkeuring van het SWT

In praktijk kan het voorkomen dat ook andere basisvoorzieningen uit het gemeentelijk domein verwij-

zen naar specialistische voorzieningen. Dit maakt het voor de gemeente lastiger om zicht en controle 

te houden op het aantal verwijzingen naar de tweedelijn. Tevens komt de brede blik wellicht in gevaar. 

Om administratieve lasten en vertraging te voorkomen moeten hier gradaties in aangebracht wor-

den. Bijvoorbeeld differentiëren welke meldingen welke mate van aandacht van het SWT behoeven. 

Bijvoorbeeld:

• Alleen kennisgeving aan SWT (dat verder niks hoeft te doen, maar mag interveniëren binnen een 

termijn)

• SWT bekijkt dossier (en geeft dan formeel wel/geen toestemming)

• SWT heeft zelf contact met burger/gezin (en geeft dan formeel wel/geen toestemming)

De huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen rechtstreeks toegang tot jeugdhulp bieden (zie 

voor meer informatie 6.3.2). Hoe de gemeente moet omgaan met verwijzingen vanuit deze partijen, 
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bekostigd door verzekeraars en zorgkantoren, wordt besproken in hoofdstuk 8.

6.2.3 Borg benodigde expertise voor het toegangsbesluit, maar let op onafhankelijkheid

In het SWT werken generalistische professionals. Afhankelijk van de inrichting van het SWT kan de 

gemeente tot de conclusie komen dat het SWT in bepaalde gevallen onvoldoende specifieke expertise 

in huis heeft om het toegangsbesluit goed te kunnen nemen. Er zijn dan verschillende manieren om 

die expertise te organiseren. Belangrijkste knelpunt hierbij is het waarborgen van onafhankelijkheid 

van de experts.

We schetsen hieronder eerst enkele opties, om inzicht te geven in wat dit doet met prikkels en onaf-

hankelijkheid. Het eerste kader daarna gaat dan in op de door de werkgroep voorgestelde aanpak, 

indien gemeenten de expertise inderdaad niet in het SWT zelf borgen. In dat geval is het van belang 

dat het SWT gebruik kan maken van een vorm van consultatie (expertadvies). In alle gevallen geldt dat 

gemeenten moeten voorkomen dat rond het toegangsbesluit niet toch weer allerlei vormen van zware 

‘indicatieorganen’ worden opgetuigd.

Ten eerste de meest vergaande optie om expertise te borgen (die echter niet door de werkgroep als 

algemene oplossing wordt aangeraden). Dit is om het besluit te laten nemen door de aanbieder van de 

tweedelijnsvoorziening zelf. Echter, dit leidt mogelijk tot het ‘WC-eendeffect’: het risico bestaat dat de 

aanbieder veel volume de eigen organisatie in trekt zonder dat de ondersteuning echt noodzakelijk is 

of terwijl een andere aanbieder beter passend is. Ook al is het budget van de tweedelijnsaanbieder be-

grensd, dan bestaat nog altijd het risico dat niet scherp wordt gekeken aan welke burger het beste de 

maatschappelijke middelen kunnen worden besteed. Tevens beperkt dit de keuzevrijheid van burgers.

Een andere optie is om een team van (liefst onafhankelijke) experts in te richten. Het SWT kan deze 

experts individueel of als team inroepen, een vorm van inhoudelijke escalatie. Belangrijke keuze is dan 

of het uiteindelijke besluit blijft liggen bij het SWT.

Indien een gemeente voor deze optie kiest, moet zij twee mogelijke problemen oplossen. Ten eerste 

zullen in de praktijk de experts toch vaak van bestaande aanbieders worden ingehuurd, waarmee de 

onafhankelijkheid een probleem blijft. In dat geval kan de gemeente bijvoorbeeld: 

• monitoren op aantal verwijzingen;

• zorgen voor een mix van verschillende aanbieders in het expertteam;

• maxima stellen aan verwijzingen (per tweedelijnsaanbieder)3;

• zelf experts in dienst nemen die het besluit nemen of formeel bekrachtigen.

Een tweede mogelijk probleem ontstaat indien het expertteam zelfstandig kan besluiten over verwij-

zingen, zonder dat het SWT daar zeggenschap over heeft. Daarmee verliest de gemeente zicht op wie 

verantwoordelijk is voor het volume verwijzingen. Het aantal verwijzingen hangt namelijk mede af van 

hoe goed het SWT zijn (preventieve) werk heeft gedaan. Oftewel, als er te veel doorverwijzingen zijn, 

ligt dat dan aan het SWT of aan het ‘te vrijgevige’ expertteam? De gemeente moet een zo objectief 

mogelijke wijze hebben om dit onderscheid te maken, anders verliest ze mogelijk sturing op het sys-

teem. 

3 Dit vergroot het risico op wachtlijsten bij onverwachte en niet te controleren fluctuaties in vraag naar ondersteuning, net als bij 
begrenzing van budgetten van tweedelijnsaanbieders (hier komen we later in dit hoofdstuk op terug).
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Van systeemdenken naar praktijk: expertadvies op afroep

Voor sturing is de meest ideale inrichting een SWT dat zowel verantwoordelijk is voor de preventie, 

als het generalistisch ondersteunen, en het toegangsbesluit tot de tweedelijn. Dan kan de gemeente 

bij te hoog gebruik van de tweedelijn het SWT daarop aanspreken (of de aanbieder van het SWT 

financieel erop afrekenen), omdat het SWT belangrijke knoppen zelf in de hand heeft.

Echter, gezien de benodigde, maar binnen het SWT soms ontbrekende, expertise om snel en correct 

toegangsbesluiten te nemen, zal de ideale inrichting in de praktijk niet overal voorkomen. Dit hangt 

af van de door de gemeente gekozen opzet van het SWT. De gemeente Utrecht bijvoorbeeld beoogt 

zo veel mogelijk van de benodigde expertise te borgen in het SWT zelf. Bij andere gemeenten kan 

dit niet het geval zijn. In dat laatste geval is de werkgroep van mening dat de balans kan worden 

gevonden in het inzetten van consultatieve expertise, al dan niet georganiseerd in een expertteam. 

Uitgangspunten zijn dat de experts met verstand van zaken en met oog voor de bredere belangen 

advies geven, en dat gemeenten vertrouwen (moeten) hebben in de samenwerking met het SWT.

De volgende criteria bepalen welke inrichting van expertadvies het beste werkt. De afweging kan 

dus verschillen per ondersteuningsvraag, tweedelijnsproduct of -voorziening waarvoor een toe-

gangsbesluit moet worden genomen:

• Heeft het SWT afdoende verstand van zaken om zelf het besluit te nemen? Kan het SWT afdoen-

de een ‘niet pluis gevoel’ herkennen, om experts tijdig in te roepen voor advies. Dit hangt sterk 

af van de door de gemeente gekozen inrichting van het SWT.

• Is er afdoende vertrouwen in samenwerking met experts om input te krijgen?

• Is het SWT voldoende zelfkritisch (dus niet burgers onnodig lang bij zichzelf houden voordat 

expertadvies wordt ingeroepen)?

Een gemeente zou bijvoorbeeld een APK-keuring op het SWT kunnen overwegen om bovenstaande 

te borgen.

Een ‘getrapte indicatie’-constructie kan ook werken:

• Uitgangspunt is dat het SWT zelf het toegangsbesluit neemt.

• Als het SWT een ‘niet-pluis’-gevoel heeft, dan neemt het in nauwe samenwerking met het expert-

team een besluit.

• In bijzonder lastige gevallen neemt het expertteam een besluit, maar uiteindelijk ligt de regie bij 

het SWT dus dat mag altijd overrulen. Een veto van het SWT kan wat betreft sturing zeer bepa-

lend zijn (bijvoorbeeld: kun je het SWT wel of niet aanspreken op kosten in de tweedelijn). Al-

lerlei varianten van dit ‘veto’ kun je in de praktijk inrichten. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden 

dat een burger nooit zelf naar het expertteam mag gaan, alleen via het SWT, maar als de burger 

eenmaal door het expertteam is gezien, mag het SWT niet meer overrulen.
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Steun aan wijkteam vanuit de gemeente

Het wijkteam krijgt een belangrijke en zware rol bij het verlenen van toegang tot de tweedelijn en 

het preventief optreden. Zeker op de korte termijn zijn niet alle wijkteams daarop berekend. De 

gemeente kan in velerlei vormen steun verlenen:

• Een ‘gebiedsmanager’ (van de gemeente) stuurt en steunt met wekelijks contact. Zo wil men in 

Amsterdam gaan werken met kwaliteits- en budgetregisseurs die gebiedsgericht de budgetten 

bewaken en sturen).

• Een budgetcoach helpt het wijkteam de balans te vinden tussen kwaliteit en kosten

• Inrichten van expertadvies op afroep (zie vorig kader).

• Faciliteren van ‘shared savings’-afspraken tussen wijkteams en tweedelijnsaanbieders (zie para-

graaf 7.3).

• Aanbieden beslisondersteuning (instrumenten), zowel op inhoud als op doelmatigheid.

Gemeenten moeten bij het aanbieden van steun goed de afweging maken, of ze hiermee niet te 

veel aan de voorkant dichtregelen en de innovatieruimte en eigen verantwoordelijkheid uit het 

systeem drukken. Perspectief blijft altijd een ‘high trust, high penalty’-vorm van inkoop.

6.3 Regie van het SWT op specialistische ondersteuning
Het nemen van toegangsbesluiten is hiervoor nog vrij plat beschreven als een slagboom: het SWT 

verleent toegang of niet. Het SWT kan echter ook na het verlenen van toegang nog een sturende 

rol spelen op wat in de tweedelijn gebeurt. Dat speelt onder meer rondom sturing op de eindigheid 

van ondersteuning (uitstroom) en in gevallen dat tweedelijnsaanbieders naar elkaar doorverwijzen. 

Daarnaast kan regie vanuit het SWT nodig zijn in gevallen waar de oplossing niet in één verwijzing ligt, 

maar het SWT de stukjes van de oplossing bij elkaar moet ‘puzzelen’. 

6.3.1 Het SWT houdt na het toegangsbesluit enige regie, met name op eindigheid

De gemeente wil het SWT liefst (mede)verantwoordelijk maken voor de kosten die haar populatie 

maakt in de tweedelijn. Dat is een stimulans tot preventief werken en substitutie4. Als het SWT die 

verantwoordelijkheid krijgt, dan wil het SWT ook graag enige regie houden nadat er een toegangsbe-

sluit is genomen. Dat kan door duidelijke afspraken te maken met de tweedelijnsvoorziening over de 

frequentie waarmee het SWT het toegangsbesluit evalueert, bij welk type besluiten van de tweede-

lijnsvoorziening het SWT betrokken moet zijn (bijvoorbeeld doorverwijzingen of uitbreiding van on-

dersteuning), of simpelweg het meegeven van een ‘eindigheid’ aan het toegangsbesluit (bijvoorbeeld 

in termen van doorlooptijd of totale kosten).

Maar er zijn ook kwalitatieve redenen om het SWT betrokken te houden. Bijvoorbeeld het principe 

1 huishouden, 1 regisseur, 1 plan en het rekening houden met de impact van de gezinssituatie op het 

slagen van residentiële jeugdhulp. Een ander inhoudelijk voorbeeld is het zo veel mogelijk beperken 

van de afwezigheid van een jeugdige uit de wijk, omdat bekend is dat dit vaak negatief werkt op het 

perspectief. Het SWT is minstens aanvullend in het steeds kritisch te kijken of iemand al kan terugke-

ren; soms kan het SWT juist het meest objectief die afweging maken.

Vanwege bovenstaande kunnen gemeenten besluiten het SWT altijd als ‘eindregisseur’ te willen po-

sitioneren bij bepaalde verwijzingen, zodat ze goed kunnen blijven sturen op effectiviteit, eindigheid 

en (daarmee) kostenbeheersing. De informatievoorziening voor het ‘SWT op afstand’ wordt dan erg 

belangrijk. Overigens is een heldere definitie noodzakelijk wat deze vorm van regie exact inhoudt in 

4  Later in deze notitie gaan we in op hoe het SWT via populatiebekostiging daar ook financieel op kan worden afgerekend.
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relatie tot de tweedelijnsaanbieder, die reeds formeel (en wettelijk) omlijnde verantwoordelijkheden 

heeft.

6.3.2 Rechtstreekse toegang via de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts

In de wet is opgenomen dat de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts direct kunnen doorver-

wijzen naar jeugdhulp en dat gemeenten hier met deze artsen en zorgverzekeraars afspraken over 

maken. De gemeente kan hier niet interveniëren door er een extra stap tussen te zetten bijvoorbeeld 

in de vorm van een diagnostisch team. De gemeente heeft invloed door duidelijke afspraken bij de 

inkoop te maken met jeugdhulpaanbieders over de voorwaarden waaronder zij jeugdhulp mogen 

verlenen en hoe/wanneer zij afstemmen met het SWT. Daarnaast is het voor alle (zowel verwijzende als 

behandelende) partijen van belang dat zij onderling afspraken maken over de uitvoering volgens het 

1-gezin, 1-plan, 1-regisseursprincipe. Ook is het belangrijk dat de huisarts, medisch specialist en jeugd-

arts weten wat de gemeente heeft ingekocht, en dat zij dus inzicht hebben in de zogenaamde ‘sociale 

kaart’. De gemeente moet hierbij voorzien in een passend aanbod. Voor benodigde jeugdhulp die de 

gemeente niet heeft ingekocht, geldt dat de gemeente dit alsnog kan inkopen of een pgb beschikbaar 

kan stellen. Specifiek met de huisarts kan de gemeente bijvoorbeeld aanvullende afspraken maken 

over de inzet van een praktijkondersteuner voor jeugd. Dit kan een goede verbinding tussen huisarts 

en gemeentelijke toegang bevorderen.

6.3.3 Puzzelen: wat als één verwijzing naar de tweedelijn niet de hele oplossing biedt?

Tot nu toe hebben we het toegangsbesluit gezien als het vinden van een oplossing door toegang te 

verlenen naar één tweedelijnsvoorziening. Echter, in sommige gevallen zijn meerdere voorzieningen 

nodig, zonder dat daar een standaardoplossing voor bestaat (zoals een vooraf afgesproken arrange-

ment dat via verwijzing naar één hoofdaannemer in de tweedelijn is geregeld). In dergelijke gevallen 

is het consistent, om het SWT als regisseur aan te wijzen. Het SWT houdt het overzicht over de verschil-

lende tweedelijnsvoorzieningen, besluit over afstemming en hakt knopen door indien de coördinatie 

tussen de tweedelijnsaanbieders stokt. Bij dit alles is het inroepen van expertadvies aan te raden.

6.4 Begrenzing budget per specialistische aanbieder
De werkgroep gaat voor 2015 uit van een begrenzing van budgetten per tweedelijnsaanbieder. Daar-

onder geldt een verplichting tot het leveren van bepaalde volumes, zoals ligdagen of aantal geholpen 

burgers (PxQ met een maximum). Begrenzing past bij de grote complexiteit en het feit dat gemeenten 

en aanbieders nog veel moeten leren over de nieuwe situatie. Afspraken over begrensde of vaste (jaar)

budgetten per aanbieder zijn relatief eenvoudig te maken en gedurende het jaar te controleren. Dit 

geeft financieel veel zekerheid voor de gemeente, maar kan ook maatwerk en innovatie beknotten. 

De werkgroep raadt ondanks die nadelen, begrenzing aan voor de startsituatie. Overigens bieden 

budgetafspraken en daartoe te leveren volume ook de aanbieders een mate van zekerheid, waardoor 

onnodige transitiekosten of preventieve maatregelen door aanbieders worden voorkomen. Gemeen-

ten kunnen het risico voor aanbieders verder beperken door een deel van het budget te garanderen, 

bijvoorbeeld voor de vaste kosten.

Hierna verkennen we de prikkels op aanbieders bij begrensde budgetten, alsmede de gevolgen daar-

van voor de risicoverdeling tussen gemeenten en aanbieders. We beschrijven hoe gemeenten dyna-

misch kunnen omgaan met begrensde budgetten. In het laatste deel van dit hoofdstuk laten we zien 

dat er ook andere vormen van begrenzing mogelijk zijn. Dit is een opmaat naar de stuurinstrumenten 

van het toekomstplaatje 2018.
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Start de transitie met ‘subsidie-plus’

Zoals beschreven is de situatie in 2015 gericht op continuïteit van ondersteuning, beperken van on-

nodige transitiekosten, en samenwerking tussen gemeenten, SWT en tweedelijnsaanbieders op een 

groeipad. Doel is om kosten en kwaliteit te beheersen om gecontroleerd te kunnen bouwen, samen 

met door de gemeente reeds voor 2015 betrokken aanbieders, waarmee een (maximum)budget 

wordt afgesproken. Daarbij past de relatief eenvoudig subsidierelatie, met aanvullende kwaliteitsaf-

spraken op het gebied van structuur, processen en resultaten. De gemeente moet dan wel laten zien 

dat ze een gedegen afweging maakt tussen mogelijke aanbieders. Zie voor de juridische aspecten 

verder bijlage VI, met een toelichting op contractvormen en het al dan niet moeten aanbesteden.

6.4.1 Voorkomen van perverse prikkels bij begrensde budgetten

Begrensde budgetten brengen bepaalde prikkels met zich mee. We maken die inzichtelijk door net 

te doen alsof de aanbieder alleen oog heeft voor zijn economische winst. Een situatie die in realiteit 

uiteraard niet zo extreem is, maar wel helpt scherp de (perverse) prikkels helder te krijgen.

Een gemaximeerd budget voor een aanbieder, met daarbij de verplichting een zeker volume aan 

ondersteuning te leveren (bijvoorbeeld een aantal ligdagen of ambulante trajecten), gedraagt zich 

grotendeels zoals de functiebekostiging die is toegelicht in bijlage III. Het voordeel voor de gemeente 

is een vooraf bepaalde bovengrens van kosten. De aanbieder heeft echter geen enkele prikkel om 

efficiënter te werken en daarmee meer ligdagen, trajecten of andere ondersteuning te leveren dan is 

afgesproken. Het risico bestaat juist, dat binnen de afgesproken volumes de aanbieder probeert zo min 

mogelijk inspanningen te leveren (bijvoorbeeld zo min mogelijk bezoeken per ambulant jeugdhulptra-

ject). Dat kan doelmatiger zijn, maar het kan ook ten koste gaan van de kwaliteit en het uiteindelijke 

resultaat voor de burger en maatschappij. De gemeente kan middels benchmarking proberen een 

beeld te krijgen van een realistisch kostenniveau.

De gemeente kan het kwaliteitsrisico deels ondervangen door eisen te stellen aan structuur en proces-

sen, zoals de bekwaamheid van medewerkers of het minimumaantal uren inzet per traject. Idealiter 

meet de gemeente ook de uiteindelijke resultaten (bijvoorbeeld of jeugdigen hun school afmaken), 

maar de werkgroep verwacht dat dit meer jaren kost om in te regelen (we zien dit dus terug in de visie 

op 2018).
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Overige contractafspraken

Naast afspraken die besloten liggen in de keuze van de bekostiging zijn er wellicht nog andere 

afspraken te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

• Structuur- en proceseisen, bijvoorbeeld:

• Rapportage/verantwoordingseisen 

• Tijdlijn evaluatie & controle

• Communicatie, zichtbaarheid en herkenbaarheid

• Klachtenprotocol 

• Protocol bij escalaties

• Privacyreglement 

• Kwaliteitseisen voor aanbieders en professionals 

• Discipline-eisen (per type ondersteuning)

• Afspraken over leveringsverplichting voor de aanbieder (c.q. vermijden wachtlijsten)

• Afspraken over in te zetten transformatie/ontwikkeling

• Afspraken over innovatie (bijvoorbeeld zoals in Zaanstad de deelname van aanbieders aan 

kennisdelingsessies om het leerproces te stimuleren)

• Afspraken over afbouw van bedden en ambulantisering 

6.4.2 Risicoverdeling tussen gemeente en aanbieder: leegstand, wachtlijst en leveringsplicht

Bij een gemaximeerd budget met volumeverplichting ligt het financieel risico van leegstand bij de 

aanbieder. Als die het volume niet levert (omdat de vraag terugloopt), worden zijn vaste kosten niet 

gedekt. In de basis is dit het (markt)risico dat aanbieders moeten dragen. In uitzonderlijke gevallen kan 

dit risico echter tot gedrag van de aanbieder leiden dat de gemeente onwenselijk vindt. Bijvoorbeeld 

het terugtrekken uit de markt van een crisisfunctie of het anderszins in gevaar komen van de continuï-

teit van ondersteuning.

In een dergelijk geval kan de gemeente besluiten het risico voor de aanbieder deels (en liefst alleen 

tijdelijk) te verlagen. Denk aan het minder (snel) toelaten van nieuwe toetreders of afbouwen van 

gecontracteerd volume, of het aangaan van meerjarenafspraken. Een andere optie is om (een deel van) 

de vaste lasten van een intramurale instelling te vergoeden, onafhankelijk van het werkelijk geleverde 

volume ondersteuning. In dat geval verschuift echter ook een deel van het leegstandrisico van de 

aanbieder naar de gemeente, die uiteindelijk mogelijkerwijs geld heeft uitgegeven om leegstand te 

dekken.

Voorbeeld uit regio Haaglanden

Risico’s en hoe die te delen hangen in belangrijke mate af van de afspraken die in een regio zijn 

gemaakt tussen gemeenten en aanbieders. In Haaglanden is hierbij gekozen voor een zakelijk 

partnerschap. Dit houdt in dat de gemeente met de grootste aanbieders een meerjarig partnerschap 

aangaat. In dit partnerschap is afgesproken dat de macrokorting voor bijbehorende jaren wordt in-

geboekt en dat daarmee het totale budget voor jeugdzorg per jaar naar beneden wordt bijgesteld 

(van 4% in 2015, 10% in 2016 en 15% in 2017). Daarnaast geldt voor 2015 een innovatietaakstelling 

van 11%. Tevens is afgesproken dat aanbieders – over de grenzen van hun eigen instelling heen – 

de frictiekosten in de regio gezamenlijk opvangen. Op die manier wordt onnodig banenverlies en 

kapitaalvernietiging voorkomen.

 

De beoogde resultaten worden gerealiseerd binnen een aantal randvoorwaarden, waaronder: zorg-

continuïteit is gewaarborgd in 2015, frictiekosten bedragen 0%, wat ook zekerheid geeft aan de
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aanbieders, er is keuzevrijheid voor de burger en er zijn geen wachtlijsten. Ook deze randvoorwaar-

den worden in partnerschap van gemeenten en aanbieders verder geoperationaliseerd.

Het politieke risico van wachtlijsten ligt uiteindelijk altijd bij de gemeente. De gemeente kan dit pro-

beren te verminderen middels het afspreken van een leveringsplicht door de aanbieder. Bij grote vraag 

stimuleert dit tevens efficiëntie bij de aanbieder. Echter, dit kan ook doorslaan in een onbillijke situ-

atie waarbij de kwaliteit in het geding kan komen (de aanbieder start voor iedereen op de wachtlijst 

met de ondersteuning, maar kan per burger dan niet leveren wat nodig is). Daarom moet een goede 

controle mogelijk zijn op de partij die bepaalt wie op de wachtlijst komt en met welke urgentie. Als dit 

het SWT is, dan ontstaat makkelijk een discussie met de tweedelijnsaanbieder die claimt dat het SWT te 

weinig doet aan preventie en te makkelijk doorverwijst. Daarom zijn afspraken op het volume dat een 

aanbieder moet draaien voor het budget uiteindelijk zinniger, tenzij de gemeente zich ervan heeft ver-

gewist dat de aanbieder het risico van vraagpieken goed zou moeten kunnen opvangen en dus altijd 

de wachtlijst schoon zou moeten kunnen houden.

Het maximeren van budgetten per aanbieder betekent tevens dat burgers of SWT’s in de loop van het 

jaar een beperking in keuzevrijheid kunnen ervaren (als het budget van een aanbieder is opgebruikt 

en er geen leveringsplicht is afgesproken). Ook hierin schuilt mogelijk een risico voor de gemeente.

6.4.3 Budgetverdeling dynamisch maken

Een gedeelte van de hierboven beschreven (perverse) prikkels heeft te maken met de natuurlijk fluctu-

atie in vraag tijdens en over jaren heen. Daarmee is een vooraf bepaald budget nooit accuraat, maar 

altijd of te hoog (waardoor aanbieders ‘vraag gaan creëren’) of te laag (waardoor aanbieders terechte 

vraag niet aankunnen).

Ervaringen in de tweedelijnszorg leren, dat inkopers vaak uitgaan van het zelfoplossend vermogen van 

instellingen, zeker als die groot zijn en toestemming hebben om intern te schuiven tussen verschillende 

gemaximeerde budgetten (bijvoorbeeld een kruissubsidie tussen intramurale en extramurale zorg).

Een andere mogelijkheid is, dat gemeenten voorafgaand aan een jaar niet het gehele budget verde-

len. Dit is een aanpak die zorgkantoren toepassen. Ze verdelen vooraf bijvoorbeeld 80-90% van het 

budget. Afhankelijk van de ontwikkelingen herziet het zorgkantoor dat op één of twee momenten 

gedurende het jaar. Ten eerste herverdeelt het zorgkantoor waar nodig het reeds toegekende budget 

(met name van instellingen die het volume niet blijken te halen, naar instellingen die tekort hebben). 

Ten tweede wijst het zorgkantoor het nog resterende budget toe. Dit vergt een nauwe betrokkenheid 

bij en begrip van de ontwikkelingen tijdens het jaar. Zie verder paragraaf 8.2.7 voor een samenvatting 

van de manier waarop zorgkantoren inkopen.

Ten slotte kan de gemeente besluiten een deel van het volume juist niet middels (gemaximeerde) bud-

getten te contracteren. Bijvoorbeeld als het gaat om vormen van ondersteuning met kleine volumes 

en relatief lage tarieven, is het risico voor het totaalbudget beperkt en is PxQ-bekostiging eenvoudiger 

en flexibeler. Dit geldt zeker als het aantal aanbieders groot is, omdat de gemeente zich zo de moeite 

bespaart om van tevoren per aanbieder een budget te moeten bepalen. In feite is dit ook een dyna-

mische verdeling van middelen, die wel goed moet worden gevolgd om onverwachte budgetdruk te 

voorkomen.
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Gebiedsgerichte sturing in Amsterdam5

Amsterdam kiest voor verschillende manieren van sturing in het jeugdstelsel. Een hiervan is het ge-

biedsgericht sturen door de budgetten te verdelen over een nader te bepalen aantal gebieden in de 

stad. Hiervoor worden kwaliteits- en budgetregisseurs aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het 

beheren van deze gebiedsbudgetten en het optimaliseren van de zorg. De kwaliteits- en budget-

regisseurs hebben goed zicht op wat er lokaal speelt in de wijken en buurten. Zij maken – binnen 

de stedelijke kaders – de keuzen hoe het gebiedsbudget het beste verdeeld kan worden over de 

verschillende zorgvormen, en zij grijpen in wanneer budgetten overschreden worden. De kwaliteits- 

en budgetregisseur stuurt op verschillende wijkteams en zorgaanbieders zonder hun professionele 

handelingsvrijheid aan te tasten.

5

6.4.4 Opmaat naar 2018: begrenzingen oprekken

De werkgroep voorziet begrenzing van het budget per tweedelijnsaanbieder in 2015. Dit is de meest 

rigide vorm van budgetbegrenzing, met nadelige gevolgen voor flexibiliteit, maatwerk en innovatie. In 

de komende jaren verwacht de werkgroep dat gemeenten de grenzen gaan oprekken, echter zonder 

de controle over het totaalbudget te verliezen. Hieronder staan als voorbeeld drie vereenvoudigde 

niveaus van begrenzing grafisch weergegeven.

Budget Budget Budget

Budget per aanbieder
in de tweedelijn

Budget tweedelijn

Budget per populatie
voor totale tweedelijn

Budget per populatie
voor nulde-, eerste-,

tweedelijn samen
Aanbieder Aanbieder Aanbieder

Budget tweedelijn

Budget nulde-, en 
eerstelijn

Verwijzing 
door wijkteam

Verwijzing 
door wijkteam

Verwijzing 
door wijkteam

Vrij Vrij Vrij

Aanbieder Aanbieder Aanbieder

Vrij Vrij Vrij

Aanbieder Aanbieder Aanbieder

1 2 3

Het eerste niveau is begrensde budgetten per tweedelijnsaanbieder. Het volgende niveau combineert 

die in een totaalbudget voor de tweedelijn, voor een bepaalde populatie. Hierdoor krijgt de partij die 

toegang verleent (bijvoorbeeld het wijkteam) meer flexibiliteit en hoeft de gemeente tijdens het jaar 

de budgetten minder bij te stellen (fluctuaties heffen elkaar in een groter budget makkelijker op). 

De tweedelijnsaanbieders krijgen een prikkel om goed werk te leveren en zichzelf relevant te maken, 

want daarmee krijgen ze een groter deel van het budget gedurende het jaar via de toegangsbeslui-

ten (volgens PxQ, al dan niet met een vast deel van de kosten per aanbieder gegarandeerd door de 

gemeente).

5  Uit: Koersbesluit om het kind, programma hervorming zorg voor de jeugd, mei 2013
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De controle door de gemeente wordt wel complexer, omdat nu niet de facturen per tweedelijnsaan-

bieder begrensd zijn, maar het volume en de kosten van alle toegangsbesluiten van het wijkteam. 

Hoe gaat de gemeente bijvoorbeeld om met de situatie, waarin het wijkteam een gemiddeld aantal 

toegangsbesluiten uitgeeft, maar de tweedelijnsaanbieders per burger bovengemiddeld hoge kosten 

blijken te maken? Dit vergt meer gedetailleerde afspraken, invloed van het wijkteam op de eindig-

heid, en een stevige, kortcyclische controle vanuit de gemeente op zowel de levering als de facturen. 

Ten slotte ontstaan op deze wijze budgetten per populatie, dus zal de gemeente gedurende het jaar 

moeten bepalen of ze tussen populaties (van bijvoorbeeld wijkteams) budget gaat schuiven.

Het derde niveau kent dezelfde uitdagingen, maar trekt het budget van het wijkteam binnen de grens. 

Dit maakt substitutie van budget makkelijker (zie ook de beschrijving van shared savings in para-

graaf 7.3).In feite legt de gemeente hiermee een begrenzing op het totaalbudget per populatie, dat 

kan worden uitgegeven aan de nulde-, eerste- en tweedelijn. De wijze waarop gemeenten een derge-

lijk budget kunnen vaststellen en zicht kunnen krijgen op hoeveel een specialist zou mogen uitgeven 

per verwijzing, is beschreven in paragraaf 10.5).

Op het derde niveau kan het SWT bijvoorbeeld door goed preventief te werken budget overhouden, 

maar moet het SWT ook zelf een oplossing vinden als het meer wil verwijzen. Op dat moment is in 

feite een bekostigingsprikkel op (de aanbieder van) het SWT ingebouwd. Maar daar kleven ook risico’s 

aan. Zo kan een SWT invloed uitoefenen op het aantal verwijzingen en daarmee op wachtlijsten. Een 

SWT daarop afrekenen leidt echter ook tot de perverse prikkel dat burgers gewoon niet meer op de 

wachtlijst worden gezet, zonder dat de gemeente kan vaststellen hoe vaak dit voorkomt. De discussie 

in ‘Sociale wijkteams in ontwikkeling’ over populatiebekostiging beschrijft hoe hier in de toekomst 

mogelijk een oplossing voor kan worden gevonden. We komen hier nog op terug in de discussie over 

de stuurinstrumenten die gemeenten tegen 2018 ontwikkeld kunnen hebben. De werkgroep voorziet 

in 2015 geen tot zeer beperkte inzet van bekostigingsprikkels op het SWT (in feite gaat het om een 

vooraf vastgesteld budget).

Praktijkvoorbeeld van een minder rigide begrenzing

Op het tweede niveau biedt de gemeente het SWT budgettaire ruimte om te betalen voor twee-

delijnsondersteuning. Opties daartoe worden besproken in de handreiking ‘Sociale wijkteams in 

ontwikkeling’. Kortweg komt het erop neer, dat het SWT een volume- of kostenbudget krijgt waar 

bij iedere verwijzing een eenheid of de kosten van worden afgetrokken. Als het budget op is, kan 

het SWT niet meer verwijzen. Dit biedt flexibiliteit aan het SWT, dat niet meer gebonden is aan spe-

cifieke maxima per type tweedelijnsvoorziening, maar alleen het totaalvolume of de totaalkosten in 

de gaten moet houden.
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Lokaal maatwerk en boeggolven in Rotterdam

Wijkteams in Rotterdam betrekken hun hulp uit de voorraad die centraal is ingekocht. Hoewel zij 

zelf input kunnen leveren voor datgene wat centraal wordt ingekocht, is een extra mogelijkheid 

gecreëerd voor lokaal maatwerk. Het idee is om hiervoor een bepaald percentage (bijv. 3%) van hun 

budgetruimte als vrij besteedbaar aan te merken. Deze vrije ruimte kunnen zij naar eigen inzicht 

inzetten voor bijvoorbeeld lokale of nieuwe initiatieven.

Daarnaast houdt de gemeente Rotterdam rekening met een ander fenomeen: de zogenaamde 

‘boeggolf’. Deze kent twee aspecten, namelijk een periode met dubbele kosten vanwege de in-

verdientijd van extra preventie en mogelijke extra kosten doordat in het begin meer problematiek 

wordt gesignaleerd als er scherper wordt gekeken. Om deze boeggolf te kunnen opvangen is het 

idee om vanaf 2015 een reservering op te nemen.

Verkokering binnen gemeenten

Een andere vorm van begrenzing zijn schotten in het gemeentelijk budget, bijvoorbeeld tussen 

Wmo en Jeugdwet. Schotten zijn vaak slecht voor flexibiliteit, maatwerk en innovatie. De ambitie 

is dan ook om in de budgetten van gemeenten voor de tweedelijn zo min mogelijk schotten te 

hebben. Een volgende oprekking van begrenzing is dus bijvoorbeeld om schotten met budgetten 

vanuit participatie weg te nemen. Daarmee kunnen investeringen in preventie worden bekostigd uit 

de winsten op uitkeringen, of andersom worden besloten dat de sollicitatieplicht vervalt voor een 

burger die mantelzorg levert.
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7.  VIsIe 2018: breed palet stuurInstrumenten, 
mInder rIgIde grenzen

Dit hoofdstuk kijkt verder vooruit, naar de stuurinstrumenten die de werkgroep verwacht in 2018 

breed in Nederland aan te treffen. Uiteraard kan een gemeente al (veel) eerder gaan experimenteren 

met deze vernieuwende sturing op kwaliteit en kosten. De werkgroep sprak meerdere gemeenten die 

elementen daaruit in 2015 willen toepassen.

In 2018 is de bekostiging op de toegang alsmede de tweedelijn doorontwikkeld (waaronder het deels 

loslaten van harde begrenzing per aanbieder), gemeenten maken gericht gebruik van concurrentie en 

integrale inkoop, en tussen de basis en specialistische blokken zorgen shared savings voor optimale 

prikkels tot substitutie.

Met het verder ontwikkelen van de stuurinstrumenten kunnen gemeenten ook meer op afstand gaan 

sturen en (een deel van) de partnerships uit de startfase afbouwen tot een minder intensief niveau (zie 

bijlage VIII).

Specialistisch

Basis

Populatie

Inrichting toegang 
tot specialistisch

Shared savingsRegie basis op 
specialistisch

Begrenzing van 
specialistisch

Inrichting en 
bekostigingsprikkels
op specialistisch

7.2

7.3

Bekostigingsprikkels
op toegang tot 
specialistisch 7.1

Relatie gemeenten 
met aanbieders

7.1. Vernieuwen bekostigingsprikkels op de toegang tot specialistisch
In de beschrijving van de startsituatie in het vorige hoofdstuk, wordt de toegang (het SWT) bekos-

tigd zonder financiële prikkels die afhangen van hoe goed het SWT de toegangsbesluiten neemt. De 

prikkels in de startsituatie zijn dus onafhankelijk van de uiteindelijke resultaten voor de populatie, 

het aantal verwijzingen en kosten in de tweedelijn, het tijdig verwijzen en daarmee voorkomen van 

verslechtering of crisissituaties.

In een ideaal systeem is het mogelijk het SWT wel financieel te prikkelen om toegangsbesluiten te ne-

men op kwaliteit en gepaste inzet van (tweedelijns)middelen. De prikkels op toegangsbesluiten vallen 

dan samen met de prikkels op de signalerende en preventieve taak van het SWT, die uiteindelijk exact 
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dezelfde doelen hebben. De vorm die daar het beste bij aansluit is populatiebekostiging waarbij men 

afrekent op basis van resultaat6.

Specialistisch

Basis
populatiebekostiging

Populatie

Dat wil ten eerste zeggen, dat de betaling wordt bepaald door de omvang en kenmerken van de po-

pulatie waarvoor de aanbieder werkt, onafhankelijk van hoeveel en welke burgers daadwerkelijk zijn 

geholpen.

Ten tweede betekent het dat de betaling geschiedt op basis van gemeten resultaten in de populatie – 

hoe goed gaat het met de populatie (inclusief de burgers die geen gebruikmaken van ondersteuning).

Ten derde hangt de betaling af van het aantal verwijzingen naar het specialistisch aanbod en de daar-

door veroorzaakte kosten7.

Voordelen van een dergelijke bekostiging zijn de prikkels voor goede resultaten. En doordat de 

gemeente een budget afspreekt voor de gehele populatie in plaats van per cliënt, geeft dit tevens 

de stimulans om dit te doen met zo weinig mogelijke inzet van professionele ondersteuning dus een 

sterke focus op preventie.

Bijkomend voordeel is, dat de gemeente in dit toekomstplaatje een extra prikkel heeft ingebouwd om 

het volumeopdrijvende effect van PxQ-bekostiging in het specialistisch aanbod te beteugelen, zonder 

een keihard afkappunt te moeten definiëren. Het SWT ondervindt namelijk een financieel nadeel 

van veel verwijzen, maar heeft tegelijk ook de prikkel enigszins mee te bewegen met de variatie in 

ondersteuningsvragen (omdat anders de resultaten voor zijn populatie omlaag gaan, of bijvoorbeeld 

crisissituaties vaker gaan voorkomen). Zo kan een SWT makkelijker besluiten een extra casus door te 

verwijzen, omdat de tweedelijn het naar verwachting sneller, beter en goedkoper oplost dan wanneer 

het SWT zelf door blijft gaan met een ineffectieve generalistische benadering. Vergelijk deze redene-

ring ook met de discussie over niveaus van begrenzing in paragraaf 6.4.4.

In het meest flexibele systeem krijgt de tweedelijnsaanbieder betaald via PxQ voor de geleverde 

diensten (en resultaten) in plaats van tot een maximumbedrag. Hierdoor kunnen wachtlijsten worden 

vermeden. Tevens wordt een goed presterende tweedelijnsaanbieder dan financieel beloond voor het 

extra aantrekkelijk zijn voor burgers en verwijzers (een belangrijk argument om PxQ toe te passen, 

in combinatie met een stevige voordeur). Kortom, de gemeente kan meer halen uit de voordelen van 

PxQ-bekostiging in de tweedelijn, en tegelijk beter sturen op het volumerisico.

6 Zie ook: ‘Sociale wijkteams in ontwikkeling - Inrichting, sturing en bekostiging (Handreiking VNG, 2013)
7 Voor meer informatie over bekostigingsvormen zie bijlage III
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Het inregelen van populatiebekostiging is echter geen eenvoudige onderneming. De gemeente 

moet resultaten kunnen meten, niet alleen bij de burgers die geholpen zijn maar ook in de populatie 

(bijvoorbeeld om te zien of een SWT niet lastige gevallen links laat liggen teneinde dure verwijzingen 

te vermijden). De gemeente moet ook kunnen vaststellen of hoge kosten in de tweedelijn te maken 

hebben met slechte preventie door het SWT en onnodig snel doorverwijzen, of dat de tweedelijnsaan-

bieders zelf de hoge kosten veroorzaken. Hiervoor zullen gemeenten al in de aanloop naar populatie-

bekostiging uitkomstdefinities moeten ontwikkelen, en ook bepalen hoe zij deze willen meten.

Huisartsenzorg: een vorm van populatiebekostiging

Bovenstaand idee is niet nieuw. Binnen de somatische zorg werkt een deel van deze constructie al 

in de praktijk. De huisarts is verantwoordelijk voor de basiszorg. De populatie kan vrij toegankelijk 

terecht bij de huisarts indien hij/zij klachten heeft. De huisarts is verantwoordelijk voor de gezond-

heid van zijn populatie (zijn ingeschreven patiënten) en krijgt betaald op basis van een vast in-

schrijftarief per ingeschrevene (dat afhangt van de kenmerken van de populatie). De huisarts heeft 

daarmee een prikkel om zijn populatie zo gezond mogelijk te houden (als hij patiënten minder vaak 

hoeft te zien, kan hij meer inschrijvingen aan en dus meer inschrijfgeld verdienen). Daarnaast ont-

vangt de huisarts ook een tarief per verrichting. Het idee is dat de combinatie van verrichtingen- en 

abonnementstarief maakt dat de huisarts geprikkeld is om beschikbaar te zijn (abonnement), maar 

tegelijkertijd niet te veel doet. Wel net genoeg zodat de huisarts generieke klachten en relatief 

eenvoudige behandelingen zelf uitvoert. Indien hij/zij denkt dat er meer aan de hand is verwijst hij/

zij door naar specialistische hulp: de tweedelijn (ziekenhuis, GGZ). De huisarts wordt daarom ook 

wel de ‘poortwachter’ van de tweedelijnszorg genoemd. Om te voorkomen dat de huisarts te veel 

patiënten door de poort laat en zo wel heel gemakkelijk op zijn inschrijfgelden verdient, is het idee 

dat de zorgverzekeraar bijstuurt op het aantal doorverwijzingen door huisartsen door middel van 

benchmarking tussen huisartsen. Dit is echter nog maar beperkt het geval.

Het hierboven beschreven patroon van een basisdeel (met een vorm van populatiebekostiging) en een 

specialistisch deel (met de optie van PxQ en concurrentie) is overal in de zorg en het sociale domein 

toepasselijk. Indien het te realiseren valt, leidt het tot een relatief eenvoudig en transparant systeem.

Keten-DBC’s in de somatische zorg

Uit de somatische zorg leren we een verbijzondering op het grensvlak van basis en het specialis-

tische deel, die ook voor gemeenten interessant is. De bekostiging van zorg voor patiënten met 

bepaalde chronische aandoeningen (diabetes, COPD en Vasculair Risicomanagement) is uit de po-

pulatiebekostiging gehaald. Daarvoor in de plaats zijn zogenaamde ‘keten-DBC’s’ gekomen die de 

huisarts per daartoe geïndiceerde patiënt krijgt uitbetaald. Het idee hierachter is dat dit een betere 

aansluiting geeft van bekostiging op de populatiekenmerken, een betere sturing op optimale zorg 

(de verzekeraar stelt proces- en structuureisen) en specifieke prikkels op het beheersen van doorver-

wijzingen naar ziekenhuizen (het keten-DBC-tarief bevat een component die consultatie moet dek-

ken en/of de verzekeraar kan afspraken maken over het aantal doorverwijzingen met de huisarts). 

Gemeenten kunnen dergelijke ‘bijzondere arrangementen’ in het leven roepen voor grotere groe-

pen burgers met een welomschreven en eenvoudig door de gemeente te valideren problematiek en 

een noodzaak tot substitutie vanuit de tweedelijn naar bijvoorbeeld het SWT.8

8

8 De eis van ‘eenvoudige validatie’ is om de perverse volumeprikkel van keten-DBC’s te controleren, omdat die meer oplevert dan 
een patiënt voor wie de huisarts via het inschrijftarief betaald krijgt (voor verzekeraars is uit de historie redelijk te controleren of 
een patiënt bv. diabetes of COPD heeft).
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7.2. Vernieuwen inrichting en bekostiging tweedelijn
Vernieuwing na 2015 heeft tot doel het vergroten van flexibiliteit en (prikkels op) innovatie, zodat de 

kwaliteit omhoog gaat en de kosten omlaag. In deze paragraaf bespreken we de belangrijkste keuzen 

die gemeenten hebben.

Veranderen prikkels in bekostiging

• Actief sturen op een lagere kostprijs

• Bekostigen op PxQ (zonder begrenzing) of een variatie daarop

• Inkopen op uitkomsten

Veranderen prikkels vanuit inrichting

• Meerdere concurrenten tegelijk op de markt laten

• Concentreren van ondersteuning

• Integraal inkopen bij een hoofdaannemer

We starten met de vernieuwingen in bekostiging, waarna we een voorbeeldanalyse tonen die per vorm 

van ondersteuning laat zien welke bekostiging daar op de langere termijn het beste bij past. Daarna 

bespreken we de vernieuwing in de inrichting.

Vernieuwing van bestaande bekostigingsstelsels in de tweedelijn

Een keuze van gemeenten is, of zij de bestaande bekostigingsstelsels voor de tweedelijn willen 

overnemen en of en zo ja wanneer ze die willen aanpassen. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg en de GGZ 

zijn daar inhoudelijke argumenten voor. In paragraaf 10.4 beschrijven we een voorstel voor unifor-

mering van productdefinities dat invloed heeft op de bekostiging. Maar bijvoorbeeld in het geval 

van de GGZ voorziet de werkgroep een meerjarendoorlooptijd om inhoudelijk en technisch betere 

alternatieven te ontwikkelen. Daar moet dan wel op korte termijn mee worden begonnen. Bij alle 

aanpassingen in bekostiging moeten gemeenten oog hebben voor de forse impact, zowel inhoude-

lijk, als administratief en op het gebied van prikkels.

7.2.1 Verlagen tarief om kostprijs te drukken

Een belangrijke beweging voor gemeenten is dat aanbieders hun kostprijs verlagen. Zo kunnen 

gemeenten ondanks de budgetkortingen tijdens de decentralisaties toch een goed volume aan on-

dersteuning blijven leveren. Substitutie is een belangrijke knop hierbij. Maar ook indien een burger 

alsnog in de tweedelijn komt zijn er veel mogelijkheden de kostprijs te verlagen. Dit kan door zowel te 

sturen op eindigheid en de intensiteit van de ondersteuning, als de omvang van indirecte kosten zoals 

vastgoed en overhead. Gemeenten kunnen hier op sturen door het tarief te verlagen (de P in de PxQ, 

of meer volume te eisen voor een vast budget). Het bepalen van de beschikbare ruimte vergt gede-

gen benchmarking (zie het stuk over gemeenschappelijke taal in paragraaf 10.4) in combinatie met 

een weloverwogen inkoopstrategie (onder andere om de continuïteit van ondersteuning en dus de 

beschikbaarheid niet in gevaar te brengen). 

7.2.2 PxQ verhoogt de flexibiliteit en beloont (wellicht) innovatie

Bekostigen op PxQ zonder begrenzing heeft belangrijke voordelen, mits de gemeente op een andere 

wijze (met name via de toegang) haar totale budgetrisico weet af te dekken. Indien tweedelijnsaanbie-

ders namelijk onbegrensd betaald worden per geleverde ondersteuning, ontstaat meer beschikbaar-

heid en dus hogere flexibiliteit. Daarnaast hoeft de gemeente niet meer per aanbieder ieder jaar een 

budget vooraf in te schatten en gedurende het jaar te controleren. Zoals eerder besproken komt er 

dan wel complexiteit terug om op een andere manier de totale kosten in het systeem te beheersen.

Een ander voordeel van PxQ zonder begrenzing is dat innovatie (beter) wordt beloond. Ten eerste om-
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dat aanbieders die beter werk leveren meer verwijzingen krijgen. Ten tweede omdat als een aanbieder 

zijn kostprijs weet te reduceren, de aanbieder meer burgers kan helpen met dezelfde medewerkers 

en dus meer inkomsten genereert. Dit laatste is echter afhankelijk van de exacte structuur van de PxQ. 

Indien de aanbieder per burger betaald krijgt, staat de prikkel goed. Indien de betaling echter bijvoor-

beeld per uur dienstverlening is, schiet de aanbieder er niks mee op. De innovatie(tijd)winst wordt di-

rect door de gemeente ‘afgeroomd’. Sterker nog, waarschijnlijk heeft de aanbieder moeten investeren 

in de innovatie (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw protocol) en leidt hij dus verlies op een 

voor de maatschappij zeer waardevolle ontwikkeling. Deze perverse kant van PxQ moeten gemeenten 

rigoureus vermijden. Een voorbeeld van waar deze nu speelt is bij de DBC’s in de GGZ, waar de betaling 

voornamelijk afhangt van het aantal aan de patiënt bestede minuten. Dit is funest voor innovatie. Zie 

bijlage VI voor meer informatie over GGZ-DBC.

7.2.3 Variaties op PxQ geven gemeente ruimte gepast te bekostigen

In de praktijk ontstaan slimme variaties op PxQ, net zoals die in de bestaande tweedelijn zichtbaar zijn. 

Een eerste voorbeeld is een bekostiging, waar de gemeente als basis een vaste vergoeding afspreekt 

met een aanbieder, bijvoorbeeld om de vaste lasten van een klinische voorziening te dekken. Daarmee 

kan de gemeente voorkomen dat de aanbieder in de problemen komt indien het volume een jaar 

tegenvalt. Daarbovenop spreekt de gemeente een tarief af per geholpen burger, voor de variabele 

kosten. Daarmee heeft de gemeente ook de gewenste PxQ-prikkels ingebouwd. In het verleden wer-

den in de tweedelijn bijvoorbeeld de kapitaallasten vast vergoed, maar de rest variabel. Overigens is 

de afgelopen jaren in de tweedelijn juist een beweging ingezet richting volledig variabele bekostiging 

(maar nog wel onder contractueel afgesproken maxima).

Een tweede voorbeeld is het volumeafhankelijk maken van het tarief. De aanbieder krijgt het stan-

daard tarief tot een bepaald volume, daarboven bijvoorbeeld 80% voor een eerste staffel, daarboven 

60% en daarboven nul. Dit is een ‘zachte’ begrenzing van het volume en de kosten. Het stimuleert 

aanbieders om hun kostprijs te verlagen om zodoende indien nodig wat extra volume te kunnen 

draaien. Indien gecombineerd met een leverplicht (voor de aanbieder om wachtlijsten te voorkomen 

of te verkorten) verzacht het de discussies indien een aanbieder onverwacht meer verwijzingen krijgt, 

aangezien er niet direct niks meer wordt betaald bij overschrijding van het maximum. De ijking van de 

tarieven en staffels verdient dan wel veel aandacht en continue aanpassing gezien de ontwikkeling van 

vraag en kostprijzen in het systeem.

7.2.4 Inkopen op uitkomsten

Een laatste en zeer belangrijke ontwikkeling is het inkopen op uitkomsten, op de resultaten die van 

belang zijn voor de burger en maatschappij (ook wel ‘outcome’ genoemd). Deze kunnen liggen op een 

breed gebied, variërend van gezondheid tot welbevinden tot participatie tot reduceren van overlast. 

Vanuit sturing bezien is inkopen op uitkomsten het wenkend perspectief, aangezien de gemeente dan 

aanbieders rechtstreeks betaalt voor het behalen van de doelen die de gemeente heeft. Het lost veel 

perverse prikkels op. Bijvoorbeeld het aantrekken van volume door een aanbieder wordt niet vertaald 

in extra inkomsten, tenzij de aanbieder kan aantonen dat het heeft bijgedragen aan de door de ge-

meente gewenste resultaten. Het maakt dan ook veel duidelijker wanneer een gemeente vindt dat er 

afdoende resultaten zijn behaald en meer volume dus niet meer nodig is. Zie voor een gedetailleerde 

beschrijving van de hierbij behorende bekostigingsvormen bijlage III.

Het inkopen op uitkomsten kent ook veel uitdagingen. Ten eerste moeten de uitkomsten worden ge-

definieerd en gemeten. Op dit gebied moeten gemeenten nog veel werk verrichten. Ten tweede moet 

helder zijn met welke vraag en achtergrond een burger naar de tweedelijn is gegaan, om te kunnen 

duiden of de behaalde uitkomsten naar tevredenheid zijn. Dit vraagt om een classificatie van onder-
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steuningsvragen, die nog niet of slechts gedeeltelijk bestaat. De in paragraaf 10.5 besproken vraagana-

lyse biedt hier een basis voor. Definities van uitkomsten en vraagclassificatie moeten onderdeel zijn van 

een gemeenschappelijke taal tussen gemeenten, om van elkaar te kunnen leren en kosten en resulta-

ten met elkaar te kunnen vergelijken (zie paragraaf 10.4).

Mogelijke bronnen voor uitkomstmaten

Het CBS heeft op dit moment al een aantal gegevens beschikbaar voor de jeugd, waarvan het 

ministerie van VWS inschat dat zij behulpzaam kunnen zijn bij het formeren van beleid, ook door 

gemeenten. Dit betreft informatie over schooluitval, werkloosheid, strafbare feiten, etc. Deze gege-

vens zouden als uitkomstindicatoren gebruikt kunnen worden om het effect van het functioneren 

van een wijkteam in kaart te brengen. Bijvoorbeeld:

• Jeugdigen groeien zo veel mogelijk op in een gezin

• Jeugdigen gaan naar school of hebben werk

• Jeugdigen zijn niet verslaafd

• Jeugdigen plegen geen strafbare feiten

Daarnaast moet niet worden onderschat hoeveel gegevens gemeenten en andere partijen al regis-

treren, die gebruikt kunnen worden om zinnige uitkomstmaten te verkrijgen. Denk daarbij ook aan 

de informatie zoals verzameld door zorgverzekeraars middels Vektis.

Dit onderwerp is door de werkgroep, gezien de omvang en complexiteit, niet verder uitgewerkt. Het 

is echter wel een zeer belangrijk thema, dat ook goed aansluit bij de visie van gemeenten. In die visie 

gaat het niet om een recht op ondersteuning, maar om het doel bepaalde resultaten te behalen (denk 

bijvoorbeeld aan het compensatiebeginsel uit de bestaande Wmo). Inkopen op die resultaten is dan 

ook een onvermijdelijk en cruciaal ontwikkelpunt voor gemeenten.

Binnenkort verschijnen hierover twee relevante handreikingen. Een handreiking over Verantwoording 

(Significant) en een handreiking over sturen op uitkomsten in de Wmo (Nyfer). De handreiking van 

Nyfer, bijvoorbeeld, pleit terecht voor integrale bekostiging voor een traject of populatie, aangezien 

daar de relevante uitkomsten aan te koppelen zijn. Dat leidt tot prestatiebekostiging, namelijk het 

vergoeden op basis van de bereikte resultaten. Populatiebekostiging zoals bedoeld in deze notitie (en 

gedefinieerd in bijlage III) is dus een vorm van prestatiebekostiging.

Voorbeeld voor passende inkoopvorm per type ondersteuning in de jeugdhulp

BoerCroon heeft voor de stadsregio Amsterdam voor de jeugdhulp onder andere gekeken naar 

welke ‘inkoopvorm’ in de toekomst het meest passend is per type van ondersteuning. Hierbij heb-

ben zij drie vormen van inkoop onderscheiden, in termen van de in bijlage III beschreven bekosti-

gingsvormen te typeren als:

• Licence to operate: PxQ – met vaste prijs en géén volumeafspraken. Voorwaarde hierbij is dat het 

toegangsbesluit onafhankelijk van de hulpverlening wordt genomen. Zie hiervoor ook para-

graaf 6.2.3).

• Capaciteit: PxQ – met vaste prijs en (gedeeltelijke) volumeafspraken (minimum en/of maximum).

• Resultaat: resultaatafspraken voor populatie en/of te leveren functie – met bijbehorend budget 

en bonus/malus op basis van de werkelijk behaalde resultaten.
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Type/soorten ondersteu-

ning

Wenselijke 

inkoopvorm

Onderbouwing

Programmeerbare zorg Licence to 

operate

• Prestaties zijn eenvoudig te definiëren

• Er zijn voldoende aanbieders

• Er is een lage drempel voor nieuwe toetreders

• Gemeenten vinden keuzevrijheid belangrijk en willen 

meerdere aanbieders contracteren

• Gemeenten willen tarieven reduceren

• Vernieuwing van het zorgaanbod moet worden gesti-

muleerd

Pleegzorg Licence to 

operate

• Gemeenten vinden keuzevrijheid belangrijk en willen 

meerdere aanbieders contracteren

• Gemeenten willen tarieven reduceren

• Vernieuwing van het zorgaanbod moet worden gesti-

muleerd

Hooggespecialiseerde 

ambulante en intramu-

rale zorg

Capaciteit • Schaarste van aanbieders door complexiteit van zorg 

• Er is kwalitatief goed aanbod

• Gemeenten vinden keuzevrijheid niet belangrijk en wil-

len één of enkele aanbieders contracteren

• Er valt weinig te kiezen voor de cliënt, er is sprake van 

spoed of moet in hoge mate bereikbaar zijn

• Gemeenten willen te allen tijde de zorg/functies be-

schikbaar hebben

Jeugdreclassering & 

Jeugdbescherming

Licence to 

operate

• Er zijn voldoende aanbieders

• Gemeenten vinden keuzevrijheid belangrijk en willen 

meerdere aanbieders contracteren

• Gemeenten willen tarieven reduceren

• Vernieuwing van het zorgaanbod moet worden gesti-

muleerd

• Gemeenten willen een lage drempel creëren voor 

nieuwe aanbieders

Dagbehandeling Licence to 

operate

• Prestaties zijn eenvoudig te definiëren

• Er zijn voldoende aanbieders

• Gemeenten vinden keuzevrijheid belangrijk en willen 

meerdere aanbieders contracteren

• Gemeenten willen tarieven reduceren

• Vernieuwing van het zorgaanbod moet worden gesti-

muleerd

• Gemeenten willen een lage drempel creëren voor 

nieuwe aanbieders

JeugdzorgPlus Licence to 

operate

• Prestaties zijn eenvoudig te definiëren

• Er zijn voldoende aanbieders

• Gemeenten willen tarieven reduceren

• Vernieuwing van het zorgaanbod moet worden gesti-

muleerd
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Intramuraal niet hoogge-

specialiseerd

Licence to 

operate

• Prestaties zijn eenvoudig te definiëren

•  Er zijn voldoende aanbieders

• Gemeenten vinden keuzevrijheid belangrijk en willen 

meerdere aanbieders contracteren

• Gemeenten willen tarieven reduceren

• Vernieuwing van het zorgaanbod moet worden gesti-

muleerd

AMHK Resultaat • De gewenste gezondheidsuitkomst is definieerbaar en 

te beoordelen

• Gemeenten willen het financiële risico bij aanbieders 

neerleggen

• Onvoorspelbaar en diffuus proces dat lastig te definië-

ren is;

• Gemeenten willen dat aanbieder voldoende vrijheid 

heeft in aanpak

Crisiszorg Resultaat • De gewenste gezondheidsuitkomst is definieerbaar en 

te beoordelen

• Gemeenten willen het financiële risico bij aanbieders 

neerleggen

• Onvoorspelbaar en diffuus proces dat lastig te definië-

ren is

• Gemeente willen dat aanbieder voldoende vrijheid 

heeft in aanpak

Vervoer Licence to 

operate

• Prestaties zijn eenvoudig te definiëren

• Er zijn voldoende aanbieders

• Er is een lage drempel voor nieuwe toetreders

• Gemeenten vinden keuzevrijheid belangrijk en willen 

meerdere aanbieders contracteren

• Gemeenten willen tarieven reduceren

Uitgebreidere definities van het type ondersteuning en de inkoopvormen staan in bijlage V.

In de rest van dit hoofdstuk bespreken we enkele vernieuwingen op het gebied van de inrichting van 

het systeem: concurrentie, concentratie en inkoop bij een hoofdaannemer.

7.2.5 Verhogen concurrentie

De prikkels tot innovatie en goede dienstverlening nemen toe op het moment dat er meerdere aanbie-

ders tegelijk ‘op de markt’ zijn. Indien er maar één aanbieder is, lijkt de vraag namelijk veel meer ge-

garandeerd en gaat de aanbieder zich meer gedragen alsof er een vast budget beschikbaar is. Tevens 

biedt concurrentie meer keuzevrijheid voor de burger.

De gemeente kan het niveau van concurrentie onder meer beïnvloeden door nieuwe toetreders te 

stimuleren of toelatingscriteria te versoepelen. De gemeente zal dan ook willen kunnen vergelijken 

(benchmarken) tussen aanbieders. Nadeel van meerdere aanbieders is wel, dat de gemeente niet meer 

één aanbieder heeft die zij kan aanspreken op een bovenmatig volume van ondersteuning in haar 

populatie. En het is waarschijnlijk dat alle aanbieders claimen het zwaardere en dus duurdere deel van 

de populatie aan boord te hebben. Zeker als de aanbieders zelf het toelatingsbesluit mogen nemen, 

versterkt concurrentie de volumeprikkel. Tevens kan concurrentie ook een continuïteitsrisico opleveren, 

wanneer instellingen elkaar uit de markt dreigen te concurreren.
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Eredivisiemodel in Rotterdam

Vanaf 2017 wil de gemeente Rotterdam voor de Wmo het eredivisiemodel introduceren. Dit model 

gaat uit van de wens om te komen tot meerjarige contractrelaties met een gelimiteerd aantal 

aanbieders. De crux van dit model is dat (de mogelijkheid van) nieuwe toetreding (en uittreding) 

plaatsvindt op vastgestelde momenten door middel van een beoordeling van de prestaties van de 

zorgaanbieders. De slechtst presterende aanbieder gaat in de nacompetitie samen met nieuwe in-

schrijvingen (op stedelijk niveau). De verliezende aanbieder krijgt geen (nieuw) contract. Een derge-

lijk systeem biedt ruimte voor nieuwe toetreding, gaat uit van een meerjarige samenwerkingsrelatie 

van de gemeente met het werkveld, maar beperkt ook de hoeveelheid aanbieders. Dit biedt een 

goede basis voor sturing op het veld, kwalitatief goede ondersteuning voor de cliënt en een sterke 

aansluiting bij de nulde- en eerstelijn.

7.2.6 Doorvoeren concentratie

Concurrentie staat op gespannen voet met gevallen waarin de gemeente juist concentratie wil stimu-

leren. Een reden om ondersteuning te concentreren kunnen hoge vaste kosten per aanbieder zijn (in 

relatie tot het volume van de hulpvragen). Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning in een residentiële 

setting. Een andere reden kan de benodigde expertise zijn, die de gemeente niet wil laten verwateren 

(er zijn maar weinig experts beschikbaar en/of de expertise is gebaat is bij een hoog volume zodat de 

medewerkers veel ervaring opdoen – denk bijvoorbeeld aan de landelijke jeugdfuncties). De komende 

jaren gaan gemeenten gericht onderzoeken welke vormen van ondersteuning gebaat zijn bij concen-

tratie.

7.2.7 Inkopen bij één hoofdaannemer (‘integraal inkopen’)

Ten bate van de kwaliteit of het voorkomen van hoge (coördinatie)kosten is het soms beter de on-

dersteuning niet in kleine partjes in te kopen bij verschillende aanbieders, maar om het geheel bij 

een netwerk of keten in te kopen – dus bij één hoofdaannemer. Dat noemen we ‘integraal inkopen’. 

Voorbeeld is de hulp voor een kind dat gebruikmaakt van een kinderdagverblijf en waarbij GGZ-pro-

blematiek een belangrijke rol speelt. Los ingekocht leidt dit tot dubbele kosten en onhandige prakti-

sche afstemming tussen de aanbieders, als die al plaatsvindt. Indien de gemeente integraal inkoopt, 

zullen aanbieders de slimste geïntegreerde oplossingen inrichten (zoals een kinderdagsetting deels 

geleid door psychologen). Een ander voordeel van integrale inkoop is dat de gemeente één aanspreek-

punt heeft voor het eindresultaat, in plaats van meerdere aanbieders die naar elkaar kunnen wijzen. 

Tevens voorkomt integrale inkoop het afwentelen van problemen en kosten tussen aanbieders, en is de 

hoofdaannemer gestimuleerd om preventief en tijdig op te treden om duurdere vormen van onder-

steuning later in de keten te voorkomen.

Pgb (persoonsgebonden budget) als integrale inkoop – met de burger als ‘hoofdaannemer’?

Hieronder volgen teksten over de pgb-bepalingen voor de Wmo respectievelijk Jeugdwet. De 

overeenkomsten zijn dat het budget op rekening van de gemeente staat, de gemeente samen met 

de burger weegt of ingekochte of pgb-gefinancierde zorg beter is, en de gemeente eisen kan stel-

len dat het pgb niet duurder is dan ondersteuning in natura. Een andere overeenkomst is, dat pgb 

gezien kan worden als een vorm van integrale inkoop. De gemeente ‘koopt’ met het pgb namelijk 

in één keer de benodigde ondersteuning en gewenste resultaten in, met als bijzonder element dat 

de burger zelf de ‘hoofdaannemer’ is die bij de individuele aanbieders inkoopt.
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Wmo

In de nieuwe Wmo geldt onder andere als voorwaarde dat de cliënt zijn wens moet onderbouwen, 

om de maatwerkvoorziening in plaats van ‘in natura’ door middel van een pgb geleverd te krijgen, 

omdat de maatwerkvoorziening in zijn ogen niet passend is. Het volstaat niet eenvoudig mede te 

delen dat hij de ondersteuning van gecontracteerde aanbieders niet wenst. Om dit te doen, zal hij 

moeten aantonen dat hij zich voldoende heeft georiënteerd op de maatwerkvoorziening ‘in natura’ 

en moeten onderbouwen waarom deze niet passend is. Mogelijk kan het college de maatwerkvoor-

ziening aanpassen of alsnog de gewenste aanbieder contracteren.

Naast dat het verstrekken in natura, mits onderbouwd, een mogelijke verplichting is, overwegen 

gemeenten deze financieringsvorm ook als reguliere mogelijkheid om maatschappelijke middelen 

ter beschikking te stellen. De exacte inzet van die middelen is dan aan de burger of de regisseur 

die door de burger wordt ingeschakeld. Het kan dus zijn, dat tijdens het proces om tot een pgb te 

komen de gemaakte afspraken of inschattingen over benodigde hulp later niet worden gevolgd (als 

de gemeente directer wil sturen, zijn bijvoorbeeld vouchers voor specifieke ureninzet een gerichter 

middel). In de nieuwe Wmo kunnen gemeenten – als vorm van pgb – trekkingsrechten verstrekken. 

Hiermee ontvangt de cliënt geen fysiek budget, maar de mogelijkheid (trekkingsrechten) om voor 

een bepaald bedrag aan ondersteuning te ontvangen van aanbieders. Het pgb is daarmee een vorm 

van integrale inkoop, waarbij de burger zelf (of iemand die hij/zij kiest) de integraliteit bepaalt. 

Mengvormen kunnen ook ontstaan: bijvoorbeeld een pgb en in aanvulling daarop stelt de gemeen-

te de eis om alleen een keuze te maken uit aanbieders waarmee de gemeente separate afspraken 

heeft gemaakt over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg (dit voorbeeld komt daarmee feitelijk heel 

dicht bij een vouchervorm). De Jeugdwet geeft in artikel 8.1.1 lid 3 ruimte om via de verordening 

dergelijke eisen aan het pgb te stellen. Belangrijk kenmerk is, dat de gemeente nu via een pgb in 

feite het integrale resultaat inkoopt. Het is vervolgens aan de gemeente of zij dat resultaat ook 

daadwerkelijk monitort en al dan niet de burger of de door haar ingehuurde regisseur daarvoor 

verantwoordelijk houdt.

Jeugdwet

In het wetsvoorstel voor de Jeugdwet staat dat indien de jeugdige of zijn ouders dit wensen het col-

lege hun een persoonsgebonden budget verstrekt, dat hen in staat stelt de jeugdhulp te betrekken 

die tot de individuele voorziening behoort van derden. Het is de bedoeling dat de bepalingen in de 

nieuwe Wmo zo veel mogelijk gaan lijken op de bepalingen in de nieuwe Jeugdwet.

In de nieuwe Jeugdwet zijn enkele weigeringsgronden opgenomen: 

• het gaat om een minderjarige die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft 

gekregen, of een jeugdige die is opgenomen in een gesloten accommodatie met een machtiging,

• het pgb is duurder dan gecontracteerde zorg, 

• als de jongere of diens ouders onjuiste gegevens heeft aangeleverd, 

• als de jeugdige / ouders niet voldoen aan de voorwaarden van het pgb (de jeugdige of zijn ou-

ders moet in staat zijn om het budget uit te voeren, de jeugdige of diens ouders moeten motive-

ren waarom de door gemeente gecontracteerde zorg niet voldoet, de kwaliteit moet goed zijn) 

of

• als ze het pgb voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het is bestemd.

Bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoons-

gebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot 

zijn sociale netwerk. Vanuit het transitiebureau zullen gemeenten ondersteund worden in het bepa-

len van de hoogte van het pgb door middel van een handreiking pgb.
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7.3. Shared savings
Het inzetten van shared savings biedt veel mogelijkheden, bijvoorbeeld ten bate van substitutie van 

tweedelijnsondersteuning naar basisondersteuning (maar het geldt breder). Een gemeente kan vooraf 

of tijdens het jaar steeds proberen de financiële gevolgen van substitutie te verdisconteren in de bud-

getten, maar dat veroorzaakt een vorm van rigiditeit die innovatie en snelheid kan beperken. Indien 

twee aanbieders gedurende het jaar een manier vinden om meer te substitueren, blijft het risico dat 

dit door financiële prikkels niet wordt uitgevoerd.

Een voorbeeld hiervan is beddenafbouw. De residentiële aanbieder helpt bij het verminderen van de 

instroom en investeert wellicht zelfs in oplossingen bij de ambulante speler (door experts daar mee 

te laten draaien), maar loopt daarmee een financieel risico. Hij moet zijn vaste kosten en mogelijke 

transitiekosten dekken (afvloeien personeel), en heeft een investering gepleegd. Indien de aanbieder 

bijvoorbeeld per ligdag betaald krijgt, dan is meewerken aan deze innovatie voor de residentiële aan-

bieder niet aantrekkelijk. Dit kan ook spelen binnen één aanbieder die zowel ambulante als residenti-

ele ondersteuning levert. De inkomstenreductie kan groter zijn dan de kostenreductie waardoor marge 

verloren gaat en investeringen en transitiekosten niet worden gedekt.

Gemeenten willen dergelijke blokkades proactief voorkomen. Het idee van shared savings is dat alle 

partijen die een inspanning leveren die kosten op macroniveau bespaart, meedelen in de opbrengsten 

van de besparingen (in ieder geval voor een periode). Zie hieronder een grafische weergave.
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Bovenstaande figuur geeft een situatie weer waarin specialistische ondersteuning wordt gesubstitu-

eerd door basisondersteuning. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor bepaalde typen resi-

dentiële ondersteuning. De besparing die hiermee wordt gerealiseerd wordt verdeeld over de betrok-

kenen. In dit fictieve voorbeeld zijn dit de aanbieders van de basis- en specialistische ondersteuning.

Aanbieders profiteren dus mee van besparingen die zij door betere coördinatie, extra inzet op preven-

tie, technologische innovatie, ondersteuning van zelfmanagement e.d. weten te bereiken. 

In het voorbeeld van de beddenafbouw zijn verschillende afspraken mogelijk, die een beeld geven van 

wat gemeenten moeten regelen om shared savings mogelijk te maken:

1 De gemeente vergoedt een bepaald bedrag aan de residentiële aanbieder, als compensatie.

2 De gemeente betaalt een bepaalde periode ligdagen door, die al wel zijn afgebouwd.

3 De gemeente staat toe dat de ambulante aanbieder de residentiële aanbieder een vergoeding 

geeft.

4 De gemeente staat toe dat de residentiële aanbieder investeert in ambulant werken.
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De eerste oplossing zit dicht aan tegen het verwerken van innovatie in budgetten, maar kan ook ach-

teraf worden vastgesteld (waartoe dan vooraf kaders moeten zijn afgesproken). De tweede oplossing 

kan ook een kader zijn dat de gemeente afspreekt: een reductie in ligdagen kan nog voor een bepaal-

de periode worden gedeclareerd (mits de daling structureel is). De derde oplossing biedt veel flexibili-

teit aan aanbieders om onderling oplossingen te bouwen. Een voorbeeld is een tweedelijnsaanbieder 

die een expert levert aan het SWT om onnodige verwijzingen te verminderen en daarvoor vergoedt 

wordt. De vierde oplossing is met name complex indien de investering plaatsvindt in nieuw aanbod 

van een andere, ambulante aanbieder (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van enkele medewerkers 

of het betalen daarvoor). Als de gemeente nog begrensde budgetten per aanbieder gebruikt, wordt 

de controle op totale bestedingen complexer (zie ook de discussie over begrenzing in paragraaf 6.4.4). 

In een dergelijk geval is een combinatie met oplossing 1 of 2 nodig, tenzij de residentiële aanbieder al 

verlies leed op de af te bouwen voorzieningen.

Shared savings is dus het ventiel tussen per aanbieder begrensde budgetten en doorbreekt de perverse 

prikkels in PxQ-bekostiging die een reductie in volume altijd bestraffen. Daarnaast is hetzelfde principe 

van kracht over schotten heen richting de Zvw en de AWBZ/Wlz. Dat vergt echter afspraken tussen 

gemeenten en de verzekeraars en zorgkantoren (zie verder hoofdstuk 8).
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8.  samenhang met Verzekerde domeIn

Bij beschouwing van het systeem en de bijbehorende bekostigingsstructuur hebben we ons tot nu toe 

beperkt tot de visie van een SWT dat verwijst naar een specialistische voorziening, beide bekostigd 

door de gemeente. Om het systeem ’sluitend’ te maken moeten gemeenten nadenken over afhanke-

lijkheden, synergie, risico’s op afwenteling en de benodigde samenwerking met andere partijen buiten 

het gemeentelijk domein, bekostigd vanuit zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Met samenhang met verzekerd domein bedoelen we de samenhang met:

• De (toekomstige) Wlz, voorheen ‘kern-AWBZ’ (ouderen, gehandicapten)

• Chronische GGZ-zorg 18+ die niet naar gemeenten overkomt

• ‘Basisdeel’ Zvw (o.a. huisartsenzorg, basis-GGZ 18+)

• ‘Tweedelijnsdeel’ Zvw (specialistische GGZ (18+), ziekenhuiszorg)

We bespreken allereerst waarin de samenhang zich manifesteert. Daarna gaan we op enkele specifieke 

aspecten in van hoe op de samenhang te sturen. We sluiten af met een paragraaf over hoe het zorg-

kantoor inkoopt.

Overigens spreken we in dit hoofdstuk steeds over de ‘zorgverzekeraar’ als de partij die zowel de Zvw 

als de AWBZ/Wlz-inkoop verzorgt (wat betreft dat laatste, in de huidige situatie heeft in elk van de 32 

inkoopregio’s de zorgverzekeraar die in dat gebied de meeste verzekerden heeft, de rol van zorgkan-

toor). Tussen die beide delen bestaat in de praktijk uiteraard verschil, onder meer in risicodragendheid 

(wel in Zvw, (nog) niet in AWBZ/Wlz) en interne organisatie (de samenwerking of integratie tussen het 

Zvw- en het AWBZ/zorgkantoor-deel is nog jong).

8.1 Waar komt de samenhang vandaan?
Samenhang manifesteert zich in zaken als onderlinge afhankelijkheid, synergiepotentieel, opties tot 

samenwerking, maar ook afwentelingsrisico’s of het issue dat de kosten vallen bij partij A maar de 

baten bij partij B.

De raakvlakken kunnen bijvoorbeeld liggen in de opbouw en het functioneren van het SWT zelf en 

de aansluiting met huisartsen en wijkverpleegkundigen, in het signaleren van hoog-risicocases, in de 

toegang, in het voorkomen van dure tweedelijnsondersteuning, in het stimuleren van innovatie bij 

aanbieders van tweedelijnsondersteuning, in het delen en combineren van investeringsruimte, in de 

kwaliteitsborging (wil een gemeente gebruikmaken van faciliteiten die verzekeraars voor hun deel in 

de lucht houden), in de informatievoorziening, in het samen inzichtelijk maken van kosten-batenanaly-

ses, of in het analyseren van gegevens over een populatie.
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Voorbeelden van afhankelijkheden tussen verzekeraars en gemeenten in de GGZ

In onderstaande tabel zijn voorbeelden van afhankelijkheden tussen verzekeraars en gemeenten 

rondom GGZ opgenomen. De pijlen geven aan of prestaties invloed hebben op kosten en kwalita-

tieve resultaten voor de ander. Zo zie je dat outreachende FACT-zorg een positief effect heeft op de 

behoefte aan begeleiding en ondersteuning bij arbeidsparticipatie voor de gemeente. Andersom 

kun je dit ook constateren: doorgaans geldt namelijk dat hoe meer structuur er rondom een chroni-

sche psychiatrische cliënt is, hoe minder psychiatrische outreachende zorg nodig zal zijn. Zo zie je in 

dit schema dat vele afhankelijkheden bestaan.

Zowel gemeente als verzekeraar heeft baat bij een samenwerking om de kosten- en kwaliteitsrisico’s 

behorende bij deze afhankelijkheden te beperken, of andersom gezegd zo veel mogelijk de totale 

kosten-batenverhouding over de grenzen heen zo goed mogelijk te krijgen.

Afhankelijkheden verzekeraars-gemeenten – voorbeelden uit GGZ
pijlen geven aan of prestaties invloed hebben op kosten voor de ander

Verzekeraar Gemeente 

Outreachende zorg (bv. FACT) ↔ Begeleiding, arbeidsparticipatie 

Behandeling GGZ-problematiek → Arbeidsparticipatie, overlast, etc. 

GGZ-problematiek ouders  → Veroorzaakt vraag naar jeugdzorg 

GGZ-problematiek op latere leeftijd  ← Preventief ingrijpen jeugd-GGZ 

Verwijzingen door huis/kinderarts → Kosten jeugd-GGZ 

Intramurale langdurende GGZ* ↔ Extramurale begeleiding 

Basis GGZ, chronische variant ↔ Begeleiding 

…etcetera 

Vergelijkbare issues spelen op het gebied van gehandicapten en ouderen (persoonlijke 
verzorging, somatiek), maar belangen verzekeraars hangen af van risicodragendheid van de 
Wlz 

* Voor het deel dat bij zorgverzekeraars/zorgkantoren blijft 

8.2 Samenwerking tussen gemeentelijk en verzekerd domein
Het schot tussen gemeente en verzekeraar kan – in tegenstelling tot de schotten binnen het gemeen-

telijk domein – niet zelfstandig verminderd worden. Doel is om in samenwerking met verzekeraars en 

andere gemeenten ervoor te zorgen dat de schotten in de praktijk niet gevoeld worden, maar dat de 

prikkel staat op de optimale kosten-batenverhouding over alle grenzen heen. Het belang van goede 

samenwerking is door de keuze om persoonlijke verzorging onder te brengen in de Zvw in ieder geval 

niet afgenomen.

Samenwerking blijkt echter niet eenvoudig. Zorgverzekeraars opereren op een andere schaal dan 

gemeenten en hebben voor wat betreft de Zvw niet in elke gemeente een marktaandeel dat groot 

genoeg is om er optimale aandacht aan te schenken. Hierdoor is het voor verzekeraars vaak praktisch 

niet haalbaar om met alle gemeenten intensieve samenwerkingsafspraken te maken. Daarnaast zijn 

verzekeraars voor hun Zvw-deel nog vrijwel helemaal georganiseerd op functie (huisartsenzorg, zie-

kenhuizen, GGZ, etc.), is het AWBZ (zorgkantoor)-deel per inkoopregio wel steeds aan één verzekeraar 

toegewezen en is de samenhang tussen Zvw (oorspronkelijke basis van verzekeraars) en AWBZ (zorg-

kantoren) nog in ontwikkeling. Dit terwijl gemeenten zich organiseren in hun eigen regio’s en vaak het 

onderscheid maken tussen Jeugd en Wmo.
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Gevolg is, dat het voor beide partijen niet altijd helder is hoe de ander georganiseerd is. Gemeenten 

kunnen daar iets aan doen, door heel helder te zijn over hoe besluitvorming loopt, zowel binnen 

gemeenten als in hun samenwerkingsverbanden. Wat kan de verzekeraar met wie afspreken en hoe 

loopt dat proces? Als belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking noemen gemeenten en zorgver-

zekeraars, dat beide partijen goed georganiseerd moeten zijn. Dit houdt in dat ondanks een verschil 

in portefeuilleverdeling, helder is wie binnen zorgverzekeraar dan wel gemeente verantwoordelijk is 

voor de onderlinge relatie (accounthouderschap).

VNG en ZN zijn op dit moment (november 2013) over deze thema’s in gesprek. Een van de mogelijkheden 

is dat zorgverzekeraars op Wmo regioniveau de afstemming zoeken met gemeenten, waarbij zij voor 

het Zvw-deel het recent afgeschafte representatiemodel alsnog toepassen. Dit houdt in dat de grootste 

(1 of 2) verzekeraars per regio met de gemeenten om tafel gaan namens alle zorgverzekeraars. Idee is 

dat daar dan automatisch ook de verzekeraar bij zit die het zorgkantoor onder zijn hoede heeft.

Uitgangspunt is steeds, dat de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars vergemakkelijkt moet 

worden, gezien de noodzaak voor een optimale kosten-batenverhouding op macroniveau. In deze pa-

ragraaf gaan we daar dieper op in, door enkele elementen te belichten die gemeenten en verzekeraars 

samen moeten uitwerken en afspreken.

8.2.1 Infrastructuur van ondersteuning

Op het vlak van de infrastructuur hebben gemeenten en zorgverzekeraars elkaar hard nodig. Zoals in 

paragraaf 8.1 geschetst, hebben de keuzen voor de inrichting van gemeenten voor bijvoorbeeld het 

SWT ook gevolgen voor de (aanspraak op) zorg vanuit de Zvw. Daarom is van belang dat gemeenten 

en zorgverzekeraars elkaar ook betrekken bij het ontwerp en de inrichting van de (lokale) infrastruc-

tuur en de aansluiting op de tweedelijn in elkaars domein.

8.2.2 Verwijsstromen tussen verzekerd en gemeentelijk domein

In het toekomstplaatje geeft het SWT toegang tot alle ondersteuning binnen het gemeentelijk do-

mein. In de praktijk zal het echter ook voorkomen dat burgers verwezen worden door de huisarts, of 

een specialistische voorziening vanuit het verzekerd domein. Dit maakt het voor gemeenten lastig om 

zicht en controle te houden op het aantal verwijzingen naar de tweedelijn.

Een veelbesproken voorbeeld is de verwijzende rol van de huisarts naar de jeugd-GGZ. In de nieuwe 

jeugdwet wordt de rol van huisartsen en daaraan gelijkgestelde behandelaars breder, want ze kun-

nen doorverwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. Kwalitatief zit daarom veel waarde in een goede 

samenwerking tussen huisarts en POH aan de ene kant en SWT en scholen aan de andere kant. Een 

voorbeeld hiervan is dat huisartsen/POH goed op de hoogte zijn van wat de gemeente te bieden 

heeft. Financieel gezien vormen de verwijzingen een risico voor de gemeenten. In de afspraken tussen 

gemeenten en verzekeraars over samenhang moet worden vastgelegd hoe het verwijsgedrag van de 

huisartsen bijdraagt aan de beleidsdoelen van de gemeenten, inclusief kostenbeheersing. Aangezien 

verzekeraars de huisartsen bekostigen, is het aan hen om die afspraken te vertalen in bindende afspra-

ken en/of financiële prikkels op de huisarts om de afspraken met de gemeenten na te komen.

Vice versa speelt natuurlijk ook. Het SWT of een aanbieder van bijvoorbeeld jeugdhulp heeft invloed 

op de druk die ontstaat op huisarts of vervolgzorg (ziekenhuizen, (volwassenen-)GGZ, etc.)).Het ver-

dient daarom sterke aanbeveling dat verzekeraars en gemeenten afspraken maken die de negatieve 

gevolgen van afwenteling voorkomen en voor elkaars burgers dan wel verzekerden continuïteit van 

zorg garanderen. Op deze manier zullen zowel zorgverzekeraars als gemeenten moeten sturen op 

gepaste verwijzingen.
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Om effectieve samenwerking mogelijk te maken en op een faire manier afspraken te maken, is infor-

matievoorziening op en over de grenzen van de domeinen erg belangrijk. Dit betreft vooral inzicht in 

de stroom van burgers tussen domeinen en een overkoepelend beeld van het gebruik van voorzienin-

gen over de domeinen heen.

8.2.3 Innovatie over de schotten heen stimuleren

Om innovatie over de schotten tussen gemeentelijk en verzekerd domein te stimuleren, is ook het 

instrument van shared savings een mogelijkheid. Dit vergt goede samenwerking tussen verzekeraars 

en gemeenten. Een variant is dat gemeente en zorgverzekeraar onderling budgetten samenvoegen en 

gezamenlijk inkopen of vanuit een gezamenlijk beleid ieder bij een deel van de aanbieders inkopen. 

Gemeente en verzekeraar kunnen ook samenwerken om ervoor te zorgen dat aanbieders onderling 

elkaar opzoeken (denk aan SWT-Wlz, SWT-FACT). 

8.2.4 Bekostigingsvormen op elkaar aansluiten

Een manier om samen te werken, is afspraken te maken ten aanzien van de aanvulling van elkaars 

budgetten. Voor iedere bekostigingsvorm werkt dit anders. Voor populatiebekostiging is dit relatief 

eenvoudig. Budgetten gebonden aan een populatie (functiebekostiging, populatiebekostiging) maken 

het mogelijk om financiën te combineren. Zo kan een verzekeraar bijvoorbeeld iets toevoegen aan het 

budget voor een SWT. Dit zou ook een manier kunnen zijn waarop zorgverzekeraars en gemeenten 

samenwerken tijdens de overgangsperiode wanneer gemeenten werken met begrensde budgetten 

(feitelijk een vorm van functiebekostiging). Om dit praktisch budgettair ook mogelijk te maken, is 

verdere uitwerking nodig. 

Voor de PxQ-bekostiging, die in de loop der tijd belangrijker wordt, is dit lastiger. Deze vorm van 

bekostigen vereist dat op productniveau moet worden uitgezocht wie wat doet, wat daarvan onder 

welke inkoper valt, en of individuele aanbieders bij innovatie over de schotten heen erop voor- of 

achteruitgaan. Dat is een complexiteit die in de praktijk innovatie en samenwerking lastiger maakt. 

Gemeenten en verzekeraars moeten daar rekening mee houden.

 

8.2.5 Bundelen van complementaire expertise en kennis van de populatie

Verzekeraars (inclusief zorgkantoren) hebben expertise opgebouwd ten aanzien van inkopen van zorg, 

op regionale of nationale schaal. Gemeenten bouwen straks kennis op van hun gemeente en regio en 

kunnen voor hun burgers de ondersteuning op maat inkopen. De inkoopexpertise en de kennis van 

de regio zijn voor beide partijen relevant. Door samen te werken bij de inkoop en ook inkoopplannen 

naast elkaar te leggen dan wel te integreren kunnen beide partijen hier voordeel uit halen. 

Op dit moment is vastgelegd dat zorgkantoren hun gegevens moeten delen om de inkoopfunctie voor 

1 januari 2015 netjes over te dragen. Een aantal gemeenten overweegt daarnaast om voor de transi-

tieperiode breder gebruik te maken van de inkoopexpertise van een zorgkantoor / zorgverzekeraar. 

Daarnaast is voor de jeugd-GGZ overeengekomen dat zorgverzekeraars de eerste drie jaar ondersteu-

nen bij de inkoop. 

8.2.6 Verdergaande samenwerking: een voorbeeld

Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen over bovenstaande zaken gezamenlijk goede afspraken 

maken. Maar de samenwerking kan veel verder gaan. Momenteel zetten verzekeraars met gemeenten 

in het land pilots op om gezamenlijk plannen te maken voor een goede afstemming tussen het sociale 

domein en verzekerde zorg. Deze staan echter nog in de kinderschoenen. 
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Voorbeeld samenwerking zorgverzekeraar CZ en gemeente

Woningcorporatie Casade (www.casade.nl), Zorgverzekeraar CZ (www.cz.nl) en Baanbrekers (voor-

heen Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, 

(www.baanbrekers.nl)) hebben geïnvesteerd in een integrale aanpak van wonen, zorg en werk om 

de maatschappelijke participatie van klanten van de sociale dienst te bevorderen. Het gezamenlijke 

doel is om mensen die al langere tijd aan de kant staan, te helpen om weer te gaan participeren. 

Hypothese is dat vrijwillige, gesubsidieerde of reguliere arbeidsparticipatie hierdoor zal toenemen 

en het beroep op zorgvoorzieningen juist afneemt. Dit heeft weer een positieve invloed op andere 

leefgebieden zoals gezondheid en wonen. Zo past dit project bij de doelstellingen van de drie orga-

nisaties vanuit de invalshoeken wonen, zorg en werk.

Voor het project zijn twee participatiecoaches aangesteld door Baanbrekers. Samen met de 

wijkconsulenten van Casade gaan zij op huisbezoek bij mogelijke deelnemers. Er wordt een breed 

intakegesprek gevoerd. Op basis daarvan wordt lokaal een passende activiteit of participatieplaats 

gezocht. Vervolgens kijken de participatiecoach, de wijkconsulent en de klant samen naar wat bij 

de klant past. Op zoek naar goede participatieplaatsen zoeken de participatiecoaches de samen-

werking met Casade, de Twern, het Vrijwilligerspunt, andere aanbieders van welzijn en zorg maar 

ook met lokale bedrijven en instellingen. Ook wordt bijvoorbeeld met GGZ-instellingen overlegd 

over de begeleiding van deelnemers. Tot nu toe leidt dit project tot goede resultaten: 72% van de 

deelnemers is gestegen op de participatieladder. Daarom is besloten het project tot 1 juli 2014 te 

continueren.

8.2.7 Gebruik elkaars expertise: hoe koopt het zorgkantoor in?

De werkgroep heeft via enkele interviews met zorgkantoren informatie ingewonnen over hoe zorg-

kantoren op dit moment hun inkoopproces organiseren en hoe zij hierbij zowel de kosten als kwaliteit 

beheersen. Aangezien ieder zorgkantoor een eigen invulling geeft aan dit proces, is dit op hoofdlijnen 

weergegeven. 

Inleiding

Een zorgkantoor voert de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in een bepaalde regio uit. 

De AWBZ regelt (langdurige) zorg die niet onder de basisverzekering valt, bijvoorbeeld langdurige 

zorg thuis, zorg en verblijf in een verpleeghuis of zorg en verblijf in een instelling voor gehandicapten-

zorg. Nederland kent 32 AWBZ-regio’s en zorgkantoren. Een regionaal zorgkantoor is ondergebracht 

bij de zorgverzekeraar die in dat gebied de meeste verzekerden heeft. Het zorgkantoor koopt zorg in 

bij zorgaanbieders en bemiddelt tussen cliënt en zorgorganisatie. Daarnaast voert het zorgkantoor alle 

werkzaamheden rond het persoonsgebonden budget uit. 

Inkoopproces en kostenbeheersing AWBZ-zorg

AWBZ-zorg wordt geboden door gebudgetteerde aanbieders. De zorgaanbieders en zorgkantoren 

maken samen afspraken over de te leveren zorg. Voor deze afspraken moeten zij zich houden aan de 

prestatiebeschrijving en contracteerruimte AWBZ. Via de contracteerruimte beheerst het ministerie van 

VWS de kostenontwikkeling in de AWBZ. De contracteerruimte AWBZ is het financieel kader waarbin-

nen zorgkantoren en zorgaanbieders de AWBZ-productie contracteren. Daarnaast stellen zorgkantoren 

gezamenlijk een inkoopgids en inkoopleidraad op, zodat sprake is van een uniform basiskader.

Iedere regio/zorgkantoor heeft een ‘eigen’ financiële ruimte, waarvan de rechten, plichten en pro-

cedures wettelijk zijn verankerd. De financiële ruimte (contracteerruimte of budget) per regio wordt 

jaarlijks vastgesteld op basis van een landelijk verdeelmodel (hoofdzakelijk op basis van historisch ge-

bruik) door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er is geen (strikte) relatie tussen de contracteerruimte 
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en het aantal CIZ-indicaties per regio. In de praktijk wordt een flink aantal CIZ-indicaties niet (volledig) 

verzilverd.

Zorgkantoren voeren voorafgaand aan de inkoop een marktanalyse uit. Hierin brengen zij de ontwik-

kelingen in vraag en aanbod in beeld, inclusief de gecontracteerde en potentieel nieuwe aanbieders. 

Op basis hiervan bepalen zij wat er in te kopen is. Per zorgkantoorregio kunnen zorgaanbieders zich 

inschrijven via een openbare aanbesteding. In hun offerte geven aanbieders aan welke zorg zij willen 

leveren, inclusief verdeling in soort prestaties, en tegen welke prijs. Op basis van de offertes onderhan-

delen de zorgkantoren met de zorgaanbieders. Voor alle prestaties stelt de NZa een maximumtarief 

vast. Het zorgkantoor stelt vervolgens zelf zijn inkoopvoorwaarden vast. Hierin zijn bijvoorbeeld eisen 

opgenomen ten aanzien van kwaliteit van zorg, levering, waarborgen van continuïteit van zorg, af-

bouw van bedden, omgang met wachtlijsten, etc. Zo kiest Achmea voor zijn zorgkantoren er bijvoor-

beeld in de gehandicaptensector voor om het nakomen van zogeheten verbeterafspraken ten aanzien 

van kwaliteit van zorg te belonen met een tariefopslag. Daarnaast wordt in de inkoop soms onder-

scheid gemaakt tussen de voorwaarden voor extramurale en intramurale zorg. Zo hanteert zorgkan-

toor Achmea voor de extramurale begeleiding in de gehandicaptensector een ‘geld-volgt-klant’-model 

in plaats vanuit historisch oogpunt aan zorgaanbieders toegekende budgetten. 

In de onderhandelingen met de aanbieder, alloceren de meeste zorgkantoren niet 100% van hun 

budget. Zij reserveren een beperkt percentage voor onvoorziene kosten, zorgverzwaring en innovatie. 

Zorgkantoren monitoren hoe de gerealiseerde en de te verwachten zorgproductie voor dat jaar bij de 

aanbieders zich verhoudt tot de begrote productie. Eén keer per jaar vindt een herschikking van de 

verdeling van de contracteerruimte tussen zorgaanbieders in de regio en tussen regio’s plaats, waarna 

de budgetafspraken met de zorgaanbieders definitief zijn en hun budget vanaf dat moment gemaxi-

meerd is.

Een aantal zorgkantoren beheersen hun kosten door enerzijds ruimte in de allocatie van het budget te 

laten om onvoorziene kosten op te kunnen vangen. Anderzijds monitoren ze de contractafspraken die 

zij met zorgaanbieders hebben gemaakt. Hiervoor zijn landelijk indicatoren ontwikkeld (zoals kwali-

teitsindicatoren) vanuit het ministerie van VWS. Sommige zorgkantoren hebben hier eigen indicatoren 

aan toegevoegd, zoals het verwijsgedrag van huisartsen. 

Aanbevelingen vanuit het zorgkantoor

Uit de interviews komt een aantal aanbevelingen naar voren voor de gemeenten vanuit de huidige 

inkooppraktijk van de zorgkantoren. Aangezien we niet alle zorgkantoren hebben gesproken is onder-

staande ook niet bedoeld als ‘het advies van alle zorgkantoren’.

Ten eerste adviseert een aantal zorgkantoren om aan de voorkant van het inkoopproces niet 100% 

van het budget te alloceren, maar een deel van het budget achter te houden voor zowel innovatie als 

opvang van onvoorziene kosten, verzwaring van ondersteuning, etc. 

De tweede aanbeveling betreft extramuralisering als gevolg op de afbouw van bedden. Een aantal 

zorgaanbieders heeft ambulantisering nog (onvoldoende) in zijn beleid vertaald en houdt bedden 

aan of breidt zelfs uit. Waar de gemeenten zelf niet de residentiële volwassenenzorg inkopen, kun-

nen zij wel aanbieders stimuleren om de beddenafbouw te extramuraliseren. Voor de jeugdzorg en 

beschermd wonen in de GGZ (voorheen zorgwaartepakketten C) geldt dat gemeenten ook zelf kunnen 

sturen op afbouw van bedden. Dit kan dan bijvoorbeeld middels de inkoopvoorwaarden wat aanbie-

ders kan helpen te focussen op ambulantisering. In dat kader is gesproken over de transitiekosten van 

aanbieders. De zorgkantoren raden aan terughoudend te zijn met het mee-oplossen daarvan. Een aan-
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bieder moet bewezen over goede bedrijfsvoering beschikken en het probleem moet duidelijk veroor-

zaakt zijn door een (ambitieuze) transitie zoals ambulantisering, voordat de inkoper kan overwegen de 

aanbieder te steunen.

Als derde wordt geadviseerd om meer integraal te kijken en te denken in gehele zorgtrajecten. Wan-

neer je een onderdeel van het traject beschouwt, ben je geneigd een zo laag mogelijke prijs te willen 

onderhandelen, terwijl wanneer het totale zorgtraject van een cliënt wordt bezien, juist kan blijken 

dat een intensiever onderdeel op enig moment in een traject, zorg of ondersteuning op een ander 

moment overbodig maakt. 

De vierde aanbeveling is om aan te sluiten bij de behoefte en leefwereld van de burger. Koop in wat 

nodig is, en niet meer, bijvoorbeeld om bestaande aanbieders te kunnen blijven faciliteren. 

De vijfde aanbeveling is, om bij het toekennen van innovatiegelden, helder te formuleren welke speer-

punten de gemeente hierin terug wil zien. Deze komen dan bijvoorbeeld terug in de door de aanbie-

der opgestelde business case. In de business case wordt bijvoorbeeld uitgewerkt de omschrijving van de 

interventie/het aanbod, aan welk doel/speerpunt deze een bijdrage levert en welke resultaten gehaald 

zouden moeten worden, hoe en wanneer deze gemeten worden, etc.

Zesde aanbeveling betreft de registratie door aanbieders van productie en andere zaken: bedenk van 

te voren goed welke informatie je hier echt uit wilt halen en richt daarop het systeem in. Op welke 

wijze kun je het resultaat van je beleid meten en vervolgens bijstellen? En wat is reëel dat aanbieders 

of verwijzers kunnen aanleveren (met uitgangspunt less is more)? Deze informatie is niet alleen nut-

tig voor de verantwoording, maar juist ook om van te leren (bijvoorbeeld welke huisartsen of andere 

partijen veel doorverwijzen).
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9.  samenwerkIng tussen gemeenten

Dit hoofdstuk gaat in op samenwerking tussen gemeenten bij inkoop, kostendeling en risicovereve-

ning, en in de operationele uitvoering. We starten met een beschrijving van inkoopsamenwerking en 

de daarbij passende inkoopstructuur. Onder inkoopstructuur verstaan we het niveau waarop gemeen-

ten samenwerken en de wijze waarop zij dit organiseren. Alvorens aandacht aan de inkoopstructuur 

te besteden, gaan we eerst in op de vraag ‘wat verstaan we onder inkoop?’. Hierna benoemen we de 

verschillende motieven om te kiezen voor samenwerking op het gebied van inkoop. Vervolgens presen-

teren we een drietal gangbare modellen om de samenwerking te organiseren, alsmede een afwegings-

kader. Daarna gaan we in op het delen van kosten en het verevenen van risico’s. Hier wordt zowel 

besproken wat de voornaamste overwegingen zijn om te verevenen als op welke wijzen gemeenten dit 

kunnen doen. Tot slot benoemen we kort enkele mogelijkheden tot samenwerking in de operationele 

uitvoering en de samenhang daarvan met samenwerking op het gebied van inkoop en verevening.

Dit hoofdstuk is opgesteld in samenwerking met BoerCroon.

9.1 Inkoopsamenwerking en inkoopstructuur
In deze paragraaf wordt gesproken over samenwerking met betrekking tot de inkoop van ondersteu-

ning.

9.1.1 Inkoop van ondersteuning

Inkoop is meer dan specificeren, selecteren en contracteren en beslaat een breed palet van activiteiten 

en inhoudelijke besluiten:

De inkoop van ondersteuning betreft de volgende functies9:

• Inkoopbeleidsbepaling (strategisch): Opstellen van inkoopuitgangspunten en processen die voort-

vloeien uit de algemene strategie en doelstellingen van een gemeente (inkoopdoelstellingen en in-

koopvorm). Dit omvat ook het optimaal inrichten van de inkoopfunctie en het bepalen en beheren 

van de relaties met de aanbieders.

• Inkoopprocedure (tactisch niveau): Dit beslaat het specificeren van behoeften, selecteren van 

aanbieders en het contracteren. Hierbij hoort de inzet van instrumenten als subsidies en aanbeste-

dingen en de onderhandelingen en het procesmanagement van het inkoopproces in de breedste zin 

van het woord (inclusief communicatie daarover). 

• Contract- en leveranciersmanagement (operationeel): Naleving van de contracten is hier onderdeel 

9 Deze indeling komt op hoofdlijnen overeen zoals deze beschreven is in de handreiking Opdrachtgever- en ondernemerschap, 
handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding, maart 2012 (Significant). 
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van, evenals de nazorg en evaluatie en het leveranciersmanagement. Dit vindt grotendeels op ope-

rationeel niveau plaats.

Aan de hand van bovenstaande keuzen kan bepaald worden wat de aard en inhoud van de activiteiten 

zullen zijn van de inkooporganisatie, al dan niet in een samenwerkingsverband. Per onderdeel uit het 

inkoopproces vinden de volgende activiteiten plaats:

Inkoopbeleidsbepaling (strategisch)

• Marktonderzoek naar aanbod, bestaande standaarden en prijzen in de markt

• Opstellen van inkoopuitgangspunten en processen die voortvloeien uit de algemene strategie en 

doelstellingen van een gemeente (inkoopdoelstellingen en inkoopvorm)

• Optimaal inrichten van de inkoopfunctie en het bepalen en beheren van de relaties met aanbieders.

Inkoopprocedure (tactisch)

• Marktconsultatie: 

• Voorleggen en toetsen van voorgenomen inkoopbeleid

• Verwerven van reacties en verkrijgen van informatie over welke belangen geraakt worden

• Aantrekken en doen interesseren van aanbieders van buiten de regio

• Specificeren van behoeften en eisen, bijvoorbeeld:

• Definiëren van (landelijke) richtlijnen of opstellen van regionaal voorwaardenpakket met criteria 

om aanbieders te selecteren

• Contractvorm (verschillende contractvormen worden toegelicht in bijlage IV)

• Selecteren van aanbieders en contracteren

Voorbeeld samenwerking ten aanzien van contracteren van aanbieders

Elementen waarop gemeenten afspraken met aanbieders kunnen maken zijn prijs, volume, resulta-

ten, proceseisen (bijvoorbeeld de huidige HKZ-eisen), structuureisen (bijvoorbeeld opleidingsniveau 

van medewerkers), manier van verantwoording (zoals een uniforme set van indicatoren of vorm 

van toelichting), of andere leveringsvoorwaarden (zoals richtlijnen ten aanzien van ambulantiseren, 

beperken transitiekosten, etc.)

Contract- en leveranciersmanagement (operationeel)

• Naleving van de contracten 

• De nazorg en evaluatie en het leveranciersmanagement

• Controle op productie, cashflow en contractafspraken10

• Beoordeling prestaties bij cliënten en gemeenten

• Informatievoorziening aan gemeenten en aanbieders

• Bijstellen van eisen en tarieven

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om op één of meerdere activiteiten met elkaar samen te werken en 

inhoudelijk af te stemmen. Zo kunnen gemeenten gezamenlijk afspraken maken over de invulling van 

de inkoopprocedure. Bijvoorbeeld over de prijs van een bepaald type ondersteuning, maar niet over 

het volume (overeenkomstig het uitgangspunt in de inkoop van landelijk specialistische functies voor 

de jeugd). Of denk aan de optie van een lokaal contract binnen een gezamenlijk kader. Een andere 

optie is om samen op te trekken bij activiteiten van beleidsbepaling, zoals marktonderzoek en het 

opstellen van richtlijnen, maar de onderhandelingen individueel te doen.

10 Samenwerking betreft hier bijvoorbeeld wie de geldstromen tussen aanbieders en gemeenten gaat beheersen en het gezamenlijk 
optrekken in het monitoren en bijsturen van de contractafspraken met de aanbieders.
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9.1.2 Motieven voor samenwerking bij inkoop

In deze paragraaf wordt gesproken over samenwerking met betrekking tot de inkoop van ondersteu-

ning. De besluitvorming over een mogelijke samenwerking tussen gemeenten voor inkoop vangt aan 

met de vaststelling van wat er samen om welke reden ingekocht gaat worden. Dit betreft de vraag 

voor welke producten en diensten samenwerking op inkoopterrein interessant kan zijn. Op hoofdlijnen 

zijn er drie belangrijke motieven voor samenwerking:

• Betere prijs/kwaliteit

• Verlagen van de uitvoeringskosten

• Garantie van beschikbaarheid van ondersteuning en continuïteit

Per motief zijn verschillende voordelen te benoemen, die gemeenten kunnen afwegen.

Motieven voor samenwerking Korte toelichting

Betere prijs/kwaliteit 

Inkoopkracht richting zorgaan-

bieders

Wanneer gemeenten bijvoorbeeld te maken hebben met grote aan-

bieders, kan schaal bijdragen aan de inkoopkracht (grotere volumes 

goedkoper inkopen) en/of wanneer je als gemeente een innovatie 

wilt afdwingen. 

Vermijden dubbele investerin-

gen en benutten schaalvoorde-

len bij aanbieders

Schaal van inkoop kan bijdragen aan de bezuinigingsopdracht waar 

gemeenten voor staan, aangezien dit leidt tot het voorkomen van 

dubbele investeringen bij verschillende aanbieders en het benutten 

van mogelijkheden om aanbieders schaalvoordelen te laten realise-

ren (wat zich weer moet vertalen in een lagere kostprijs en daarmee 

tarief voor de gemeenten).

Beperken transactiekosten/ad-

ministratieve lasten aanbieders

Wanneer een aanbieder te maken heeft met meerdere gemeenten 

die bijvoorbeeld dezelfde proces-, structuur- en verantwoordingsei-

sen stellen, scheelt dit in administratieve lasten. Dit vertaalt zich in 

een lagere prijs.

Keuzevrijheid burgers Bij inkoop op grote schaal worden soms meerdere vergelijkbare 

aanbieders gecontracteerd die in andere gebieden werkzaam zijn. 

Dit betekent dat burgers die bereid zijn te reizen een bredere keuze 

krijgen.

Verlagen van uitvoeringskosten

Efficiënte inzet van mensen en 

middelen

Gezamenlijke inkoop biedt mogelijkheden om mensen en middelen 

te bundelen en zo de inkoop efficiënter uit te voeren. 

Benodigde expertise bij ge-

meenten

Door gezamenlijk in te kopen hoeven gemeenten niet individueel 

te investeren in het opbouwen van expertise en kennis voor inkoop. 

Niet overal hoeft het wiel opnieuw uitgevonden te worden.

Beperken transactiekosten/ad-

ministratieve lasten gemeenten

Door samenwerking hoeft niet iedere gemeente met elke aanbie-

der een contract op te stellen.

Garantie van beschikbaarheid van ondersteuning en continuïteit

Continuïteit (instandhouding) 

van dure infrastructuur

Om de continuïteit van de infrastructuur van een aantal hoogcom-

plexere en meer kostbare vormen van ondersteuning te waar-

borgen, is inkoop op grotere schaal nodig. Hierdoor is het voor 

gemeenten makkelijker om de investering voor behoud van de 

infrastructuur, behoud van specifieke kennis en ervaring en ruimte 

van (wetenschappelijk) onderzoek op te brengen. Daarnaast geeft 

het de aanbieders meer zekerheid.
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Motieven voor samenwerking Korte toelichting

Voorspelbaarheid kosten in re-

latie tot draagkracht gemeente

Beschikbaarheid en continuïteit van ondersteuning kunnen in het 

gedrang komen als een gemeente niet individueel de onvoorspel-

bare fluctuaties kan dragen. Later in dit hoofdstuk gaan we in 

op risicoverevening, waarbij we beschrijven dat daarbij vaak ook 

samenwerking op inkoop en toegang hoort.

Nadere analyse van de motieven laat zien dat de keuze voor samenwerking en de mate van intensiteit 

van de samenwerking sterk afhankelijk zijn van de marktomstandigheden per type ondersteuning. 

• Voor bepaalde typen ondersteuning is reeds veel concurrentie in de markt, zijn de producten en 

diensten goed omschreven, is weinig tot geen wens tot verbetering van kwaliteit of verlaging van 

kosten en zorgt de markt reeds voor een voldoende scherp speelveld voor de aanbieders. Een motief 

voor de samenwerking zou dan vooral gericht zijn op een betere prijs en kwaliteit door het inzetten 

van onderhandelingsmacht. Een lichte vorm van samenwerking is daarbij passend, waarbij gemeen-

ten met name optrekken bij de inkoopprocedure en eventueel het contract- en leveranciersmanage-

ment. 

• Voor andere typen ondersteuning is er weinig concurrentie, zijn er mogelijk veel kansen voor verbe-

tering, is er duidelijk een wens voor nieuwe partijen in de markt, maar is het nodig dat de gemeen-

ten deze markten echt doen ontwikkelen. Ook kan het zijn dat bepaalde vormen van ondersteuning 

slechts beperkt beschikbaar zijn. Het motief van samenwerking kan bij deze ondersteuningstypen 

meer gericht zijn op het veranderen/ontwikkelen van de markt. Voor deze omstandigheden is het 

nodig intensievere en mogelijk meerjareninkoopplannen te maken. De samenwerking wordt dan 

intensiever en gezamenlijk optrekken bij verschillende functies in het inkoopproces ligt dan voor de 

hand. Immers, men zal gezamenlijk afstemming moeten hebben en beleidskeuzen ten aanzien van 

de invulling van inkoop moeten maken. 

9.1.3 Organisatievormen

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de vraag, welke elementen van 

inkoop voordeel hebben van samenwerking tussen gemeenten en de argumenten daarbij. Deze para-

graaf gaat over de vraag welke samenwerkingsvorm het beste past als gemeenten hebben vastgesteld 

waarop ze gezamenlijk willen inkopen.

Het is van belang om te erkennen dat ieder bestuursmodel voor- en nadelen heeft en de keuze afhangt 

van vele factoren. Er bestaat in die zin geen ‘optimaal’ model of blauwdruk voor samenwerking. Een 

model dient te worden aangepast aan de samenwerkingsopgave en de omgeving. Het kan daarbij zo 

zijn dat het elementen uit verschillende modellen bevat. 

Ondanks dat de keuze een vorm van maatwerk is, worden in de praktijk een aantal modellen vaak 

toegepast. Bij het afwegen van een organisatievorm voor een samenwerking op inkoop presenteren 

wij daarom drie gangbare modellen11:

• Onafhankelijk inkoopbureau. Dit is een aparte rechtspersoon die inkooptaken en -activiteiten 

uitvoert in opdracht van gemeenten. Gemeenten zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het inkoop-

bureau.

• Accounthouderschap. Hierbij ligt het accountmanagement bij een van de deelnemende gemeenten. 

Dit kan bijvoorbeeld de centrumgemeente zijn. Participerende gemeenten dragen als opdrachtgever 

de relevante bevoegdheden over aan de accounthouder.

• Netwerksamenwerking. Gemeenten werken (op onderdelen) samen op vrijwillige basis, maar sluiten 

11 NB deze selectie is niet uitputtend en volledig. De selectie is bedoeld om handvatten te geven voor een afweging tussen gangbare 
modellen los van de juridische vorm of fiscaliteit.
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uiteindelijk individueel contracten af met de aanbieders. 

In deze modellen is het volgende onderscheid van belang: bij een onafhankelijk bureau bepalen ge-

meenten gezamenlijk het opdrachtgeverschap en ligt de uitvoering met betrekking tot de inkooptaken 

bij het bureau. 

Bij een centrumgemeente behouden individuele gemeenten meer invloed op de bepaling van het 

beleid en trekken slechts gezamenlijk op voor zover dat nodig is om samenwerkingsvoordelen te rea-

liseren door in de uitvoering gebruik te maken van één (regionaal werkende) uitvoeringsorganisatie. 

Bij de netwerksamenwerking kan er voor gekozen worden zowel de beleidsbepaling als de uitvoering 

individueel te organiseren, maar op bepaalde terreinen afspraken te maken. De samenwerkingsafspra-

ken kunnen in alle modellen beperkt worden tot een deel van het totale takenpakket van de sociale 

werkvoorziening.

1 
 

 
 

Accounthouderschap
(centrumgemeente) Netwerksamenwerking

Onafhankelijk bureau 
(BV, coöperatie of stichting)

• Gemeenten werken op vrijwillige 
basis samen, omdat ze 
gezamenlijk een sterkere 
marktpositie innemen dan 
wanneer ze afzonderlijk zouden 
opereren.

• Gemeenten baseren hun 
opdrachtgeverschap in dit model 
volledig op meerjarige 
overeenkomsten; uitvoering ligt 
bij afzonderlijke gemeenten.

• Eén gemeente voert volgens de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr), 
een bepaalde functie uit voor omliggende 
gemeenten.

• De relevante bevoegdheden (publiek en 
privaat) worden door de participerende 
gemeenten overgedragen aan de 
centrumgemeente.

• Gemeenten als opdrachtgever en 
centrumgemeente (via ‘lichte’ GR) als 
uitvoerder.

• Een nieuwe rechtspersoon 
wordt opgericht en voert in 
opdracht van gemeenten taken 
en activiteiten uit. 

• Gemeenten zijn gezamenlijk 
opdrachtgever 
(samenwerkingscontract).

• Dit kan een stichting of 
coöperatie zijn.

• Eenvoudig en goedkoop indien eff iciënte 
uitvoeringsstructuur aanwezig is (vanuit 
dezelfde werkwijze en toepassing van 
publieke en private instrumenten). 

• Eff iciëntie en effectieve bundeling van 
kennis en ervaring.

• Uitvoering blijft liggen bij gemeenten.
• Beleidsdominante/slechte waarborging 

bovenregionaal belang.
• Kan leiden tot bestuurlijke drukte.

• Effectieve uitvoering en 
ondernemerschap.

• Waarborgt bovenregionaal 
belang.

• Kan zelfstandig optreden.
• Laat zich goed aansturen op 

resultaat.
• Eff iciënte bedrijfsvoering.

• Behoud van onafhankelijkheid en 
eigen identiteit per gemeente.

• Waarborgt de lokale inbreng en 
betrokkenheid.

• Samenwerking kan f lexibel 
worden vormgegeven.

• Beleidsdominante/ slechte 
waarborging bovenregionaal 
belang.

• Kan leiden tot bestuurlijke 
drukte.
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---- Toename van de complexiteit van samenwerking --

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Bij het organiseren van de samenwerking kan gebruik worden gemaakt van de Wet gemeenschap-

pelijke regelingen (Wgr). De Wgr biedt gemeenten de mogelijkheid om een zelfstandige rechts-

persoon (openbaar lichaam) op te richten met dezelfde juridische instrumenten als een gemeente 

(publiek- en privaatrechtelijk). Een centrumgemeente valt onder de Wgr, maar is een lichte variant 

zonder rechtspersoonlijkheid. De centrumgemeente sluit dan de inkoopcontracten namens de sa-

menwerkende gemeenten. 

Een zwaardere variant is het oprichten van een openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een 

dagelijks bestuur en een voorzitter. In deze zware GR, een openbaar lichaam, kunnen alle instru-

menten vanuit één hand worden gehanteerd, vergelijkbaar met een onafhankelijke entiteit. Echter, 

de GR wordt nogal eens als een ondoelmatige vorm beschouwd voor activiteiten met een hoofd-

zakelijk bedrijfsmatig karakter want het kent veel bestuurlijke drukte. Voor activiteiten waarvoor 

ondernemerschap gewenst is, wordt dan ook vaak gekozen voor verzelfstandiging in de vorm van 

een vennootschap (BV), de meeste gebruikte rechtsvorm voor private organisaties in Nederland.
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Op dit moment ligt een aanpassing van de Wgr ter besluitvorming voor in de Tweede Kamer. Deze 

wetswijziging voorziet in een nieuwe samenwerkingsvorm: de bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit 

maakt het mogelijk om een rechtspersoon op te richten zonder de bestuurlijke drukte van een 

openbaar lichaam. Deze vorm heeft mogelijk de voorkeur, indien gemeenten alleen bedrijfsmatige 

of uitvoerende taken – zonder of met geringe beleidsmatige component – in een samenwerkings-

verband willen onderbrengen.

Om een keuze te maken voor een inkooporganisatie is het van belang een beoordelingskader te han-

teren. Onderdeel hiervan zijn afwegingen tussen autonomie en vrijblijvendheid, bestuurlijke betrok-

kenheid en slagkracht.

Bij de keuze voor een onafhankelijk inkoopbureau dragen gemeenten volgens zakelijke contracten 

de uitvoering van hun inkoop (deels) over en rekenen het inkoopbureau vervolgens af op resultaten 

(welke uitkomsten worden behaald en tegen welke kosten). Dit zorgt voor heldere aansturing maar 

betekent ook dat gemeenten (tussentijds) minder direct bestuurlijke invloed hebben op de uitvoering, 

terwijl zij wel de bestuurlijke verantwoordelijkheid blijven dragen. Daarnaast moeten gemeenten 

vooraf helder hun inkoopbeleid op elkaar hebben afgestemd, om gezamenlijk een eenduidige op-

drachtgever te zijn.

De vormen accounthouderschap of centrumgemeente en netwerksamenwerking bieden in oplopende 

mate individuele bestuurlijke invloed (zeggenschap) en verantwoordelijkheid bij de uitvoering, maar 

verhogen de kans op bestuurlijke drukte. Er is intensief overleg nodig en de lokale belangen zullen bij 

besluitvorming in sterkere mate overheersen dan strategisch regionale belangen. Dit kan in het bijzon-

der gelden voor een centrumgemeente. 

In het algemeen geldt dat de efficiëntie en effectiviteit toenemen wanneer men meer vanuit een ei-

genstandige organisatorische eenheid samenwerkt, maar daar staat tegenover dat er niet automatisch 

in alle gemeenten draagvlak voor is. Met name grotere gemeenten kunnen twijfelen aan de schaal-

voordelen die ze halen uit een dergelijke samenwerking. Dan kan wellicht gekeken worden naar een 

ingroeimodel, waar in de loop der tijd het inkoopbeleid en de inrichting van de inkooporganisatie van 

gemeenten naar elkaar toe groeien.

Bij al deze overwegingen is steeds de optie om de schaal van bestuurlijke verantwoordelijkheid anders 

(lager) te kiezen dan de schaal van uitvoering door een inkooporganisatie.
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Beoordelingskader

In onderstaande tabel sommen we enkele factoren op die meespelen bij de keuze voor inkooporgani-

satie:

Beoordelingskader keuze in-

kooporganisatie

Korte toelichting

Keuzefactoren

Efficiënte besluitvorming en 

voldoende slagvaardigheid van 

de organisatie

Een efficiënte overleg- en besluitvormingsstructuur, die bestuur-

lijke drukte minimaliseert door doorzettingsmacht.

Mate van invloed op beleid in 

samenwerkingsverband

Stevige borging van samenwerking betekent dat individuele 

wethouders gedurende het jaar minder invloed hebben om af te 

wijken van de regionaal gemaakte afspraken.

Voldoende ruimte en flexibiliteit 

van de organisatievorm

De vorm moet voldoende ruimte bieden aan wisselende samen-

stellingen van gemeenten die besluiten op bepaalde onderdelen 

samen te werken voor inkoop. Daarnaast is flexibiliteit nodig om 

in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en andere 

samenwerkingsvereisten.

Inkoopkracht richting zorgverze-

keraars

Stevige samenwerking kan helpen om onderhandelkracht te orga-

niseren voor bijvoorbeeld ondersteuning voor doelgroepen waar 

veel raakvlakken zijn met zorgverzekeraars.

Noodzaak tot aansluiten bij 

lokale verschillen

Regionaal uniforme afspraken kunnen lokale afspraken in de weg 

zitten. De mate van lokale vrijheid die de vorm van samenwerking 

biedt speelt daarom mee in de overwegingen.

Effectieve horizontale en verti-

cale verantwoording

Samenwerking kan efficiëntie bevorderen in bijvoorbeeld moni-

toring, maar kan ook de horizontale verantwoording en lokale 

positie van bestuurlijk verantwoordelijken bemoeilijken.

Mate van invloed op landelijke 

afspraken, positie versus het Rijk

Deze invloed/positie is groter/sterker wanneer gemeenten (boven)

regionaal georganiseerd zijn.

De beoordeling van deze overwegingen hangt voor een deel af van de gestelde inkoopdoelen, maar 

ook van de bestuurlijke afwegingen zoals de hang naar autonomie en andere samenwerkingsverban-

den. Zo zijn organisatorische en bestuurlijke redenen te noemen dat gemeenten de jeugdreclassering- 

en bescherming op het niveau van de veiligheidsregio willen organiseren en inkopen, hoewel een 

grotere schaal met meerdere aanbieders vanuit de theorie van inkoop beter zou zijn. 

En ook dan zijn er nog inkoopvormen, die in dit geval toch voor marktwerking kunnen zorgen. Zo 

werkt een aantal Noord-Hollandse gemeenten samen op het vlak van huishoudelijke hulp: zij werken 

met één contractvorm, met één set van inkoopvoorwaarden, waarbij ze één aanbieder contracteren 

per perceel. De transactiekosten en administratieve lasten blijven hierdoor voor zowel gemeenten als 

aanbieders beperkt. Wel houden gemeenten de mogelijkheid om middels andere afspraken met de 

aanbieder aan te sluiten bij lokale initiatieven.
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Criteria inkoop landelijk specialistische jeugdfuncties en specialistische begeleiding Wmo

Op landelijke schaal worden inkoopafspraken gemaakt over een aantal specialistische functies, die 

zijn/worden geselecteerd op basis van een drietal criteria:

• Aantal cliënten: het aantal cliënten is zodanig klein dat het per regio van gemeenten moeilijk 

is om daarvoor een goed aanbod te contracteren waardoor het risico ontstaat dat cliënten niet 

goed bediend worden.

• Ordening van het aanbod: het aanbod is zodanig gespreid over het land en klein in omvang dat 

de decentralisatie er toe kan leiden dat er extra hoge transactiekosten en/of administratieve 

lasten ontstaan

• (Zorg)inhoud van het aanbod: de inhoud van het aanbod is zodanig specialistisch dat de kans op 

het organiseren van een substituut op lokaal of regionaal niveau moeilijk zal zijn en de drempel 

voor een aanbieder, om dit als nieuwe dienst aan te gaan bieden, hoog is.

Deze criteria gelden zowel voor de inkoop van specialistische jeugdfuncties als de specialistische 

begeleiding vanuit de Wmo. Over welke specialistische jeugdfuncties dit exact gaat, staat beschre-

ven in een korte notitie van de VNG genaamd ‘Toelichting initiatief VNG landelijke afspraken over 

inkoop van specialistische jeugdzorg’, augustus 2013. Dit wordt verder uitgewerkt in het landelijk 

transitiearrangement Jeugd.

9.2 Kosten delen en risico’s verevenen
Naast samenwerking bij de inkoop kunnen gemeenten ook samenwerken op financieel gebied. We 

maken onderscheid tussen enerzijds het delen van kosten, zoals uitvoeringskosten of de kosten van 

een gegarandeerde bijdrage van gemeenten aan de beschikbaarheidskosten van een aanbieder, en 

anderzijds het verevenen van risico’s, indien sprake is van onzekere kosten als gevolg van fluctuaties in 

het volume.

Hierna lichten we beide vormen van samenwerking toe. Onderdeel van de samenwerking is het over-

eenkomen van een vorm van verrekening. Of het nu gaat over kostendeling of risicoverevening, het 

verrekenmodel dient aan de volgende uitgangspunten te voldoen:

Uitgangspunt verrekenmodel Korte toelichting

Eenvoud De wijze van verrekenen moet simpel zijn en voor iedereen begrijpe-

lijk zijn. 

Transparantie De informatie en data waarop de kosten worden verrekenend moe-

ten beschikbaar en voor ieder navolgbaar zijn. 

Betalen voor eigen gebruik, 

tenzij...

Iedere gemeente betaalt voor haar eigen werkelijk gebruik of aan-

deel in de kosten. Dan is er namelijk een directe prikkel om de kosten 

en het volume te minimaliseren. De ‘tenzij’ geldt indien zelf betalen 

te grote risico’s heeft voor kwaliteit en continuïteit van ondersteu-

ning, of de beheersing van kosten per gemeente.

9.2.1 Delen van kosten

Samenwerken op het gebied van inkoop brengt gezamenlijke kosten met zich mee. Enerzijds worden 

kosten gemaakt bij de operationele uitvoering van de inkoopactiviteiten, zoals het uitvoeren van 

marktonderzoek en het opstellen van periodieke rapportages, anderzijds kan het zijn dat gezamenlijk 

beschikbaarheid van ondersteuning wordt ingekocht door budgetten te bundelen om te continuïteit 

van het aanbod te borgen. Dit geldt voor bijvoorbeeld zeer specialistische zorg, waarvan gemeenten 

de beschikbaarheid van zorg en wetenschappelijk onderzoek willen garanderen. Dit kan bijvoorbeeld 



56

door gezamenlijk (vooraf) ondersteuning te bekostigen voor een minimale capaciteit, waar de ge-

meenten afzonderlijk gebruik van maken.

9.2.2 Verevenen van risico’s

Naast het delen van kosten, hebben gemeenten ook de mogelijkheid zich tegen onvoorspelbare hoge 

kosten in te dekken ofwel zich onderling te verzekeren. Risico’s kunnen ontstaan doordat sprake is van 

een fluctuerende vraag naar ondersteuning, waardoor kosten in een jaar veel hoger kunnen uitvallen 

dan gebudgetteerd. Dit betreffen voornamelijk de typen ondersteuning met een hoge prijs en relatief 

laag volume, zoals de jeugdzorgplus en de pleegzorg. Vooral voor de kleinere gemeenten is de fluctu-

atie van volume in deze gevallen een reëel financieel risico. 

Voor verevening zijn verschillende vormen denkbaar. Verevenen volgens het solidariteitsbeginsel houdt 

in dat alle ondersteuningskosten over alle inwoners van de gemeenten worden verdeeld, ongeacht de 

consumptie van de ondersteuning. Het andere uiterste is het profijtbeginsel. Hierbij worden de onder-

steuningskosten betaald door de gemeente waaruit de gebruiker komt. Hiertussen zijn verschillende 

varianten mogelijk:

Solidariteit Profijt 

   Solidariteit   Tussenvariant  Profijt  
  Q   # inwoners  in gemeente X   diverse opties (voor q en p)  # gebruikers  uit gemeente X  

  P    totale kosten / # inwoners in 
alle gemeenten  

 werkelijke kosten per gebruiker 
uit gemeente X  

 Solidariteit 

 = onderlinge verevening ongeacht gebruik 

 + opvangen fluctuaties 

 + continuïteit gewaarborgd 

 + behoud kwaliteit van ondersteuning 
 - afwenteling naar zwaardere vormen van 

ondersteuning 

 Randvoorwaarden: 

 - Beleidsuniformering 

 - Goede onderlinge relatie / vertrouwen 

 Profijt 

 = de gebruiker betaalt 
 + minder afhankelijk lokale inzet 

gemeenten 

 - individuele (kleinere) gemeenten 
lopen grotere financiële risico's 

Tussenvorm “Gebruiker betaalt” “Samen delen” 

Solidariteit

Het delen van risico’s op basis van solidariteit stelt wel een aantal randvoorwaarden. Zo moeten 

gemeenten het eens worden over de toegang. Wie krijgt toegang tot de gezamenlijk ingekochte en 

bekostigde ondersteuning? Tevens vraagt het een grote mate van onderling vertrouwen. Wanneer 

risico’s solidair worden verevend, vraagt dit meer onderlinge uniformering ten aanzien van beleid, 

omdat een gemeente anders betaalt voor het (wan)beleid van een andere gemeente. Juist dit punt 

stuit op weerstand en druist in tegen de trend van decentralisatie. Daarom is voor veel gemeenten het 

profijtbeginsel het vertrekpunt, met als gevolg dat de risico’s wellicht onvoldoende worden onderkend 

en afgedekt.
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Met betrekking tot de specialistische jeugdfuncties die landelijk worden ingekocht, is besloten om 

landelijk niet te verevenen.12 Belangrijkste argument hiervoor is dat op landelijk niveau individuele ge-

meenten te anoniem zijn in de samenwerking waardoor je op die schaal geen zinvol gesprek kunt voe-

ren over een onverklaarbaar hoge zorgconsumptie. Regionale risicodeling is daarentegen wel relevant, 

en een thema bij uitstek om in 2014 op te pakken, voordat individuele dure casussen zich voordoen 

(en de discussie over verevening dus belast wordt met directe kortetermijnbelangen van individuele 

gemeenten die de dure casussen hebben). 

Profijt

Bij een keuze voor profijt wordt in feite niet verevend – iedere gemeente betaalt de door haar veroor-

zaakte kosten (uiteindelijk) zelf. Dit heeft als voordeel een prikkel om kosten te beheersen. Om toch 

fluctuaties in het volume budgettair op te kunnen vangen is het wel mogelijk onderling financierings-

afspraken te maken. Een voorbeeld is gespreid betalen. Daarnaast kan het wel nodig zijn om afspra-

ken te maken over wachtlijstbeheer, in de situatie dat de aanbieders de vraag van gemeenten niet 

aankunnen. Deze situatie zal zich in de toekomst naar verwachting minder voordoen als de aanbieders 

niet meer hoofdzakelijk worden ingekocht op basis van ‘Capaciteit’ (met vaak afspraken over maxi-

mumvolume), maar op basis van de inkoopvorm ‘Licence to Operate’. Met deze inkoopvorm is er een 

prikkel bij de aanbieder om flexibel op de veranderende vraag te reageren. Het nadeel van profijt is al 

besproken: volumerisico’s kunnen tot financiële problemen leiden en daarmee tot verval van kwaliteit 

en continuïteit van ondersteuning.

Tussenvarianten

Tussen profijt en solidariteit zijn ontelbare tussenvormen te bedenken. We geven enkele belangrijke 

opties:

• Uitgesteld profijt: daarmee bedoelen we dat de gebruiker betaalt, op basis van kosten die hij de 

afgelopen jaren gemiddeld heeft veroorzaakt. Dit betekent dat op het moment dat een aanbieder 

veel kosten maakt, de gemeente dat pas in de jaren daarna gaat merken (uitgesteld). De gemeente 

heeft bij deze vorm extra tijd om zich budgettair voor te bereiden. Tekorten of overschotten in een 

jaar worden omgeslagen over de gemeenten.

• Onderbenutting solidair: indien gemeenten in totaliteit niet voldoen aan een gezamenlijk met een 

aanbieder afgesproken minimumvolume afname, dan wordt het gat gedeeld tussen de gemeenten 

(op basis van inwoners, budget, of als een gelijk percentage opslag op het afgesproken tarief).

• Vaste kosten solidair, variabele kosten profijt: het solidair verdelen van de vaste kosten van een 

inkoopcontract komt in feite neer op een kostendeling zoals eerder besproken. Het variabele deel 

kan dan via profijt.

De tussenvarianten die uitgaan van een ‘bodembijdrage’ aan een aanbieder, zijn vaak een gevolg van 

de keuze van gemeenten om (een deel van) het volumerisico van aanbieders (onderbenutting) over te 

nemen. Dit is een voorbeeld van de verwevenheid van keuzen rondom verevening en de gelijkschake-

ling van beleid (wel of niet risico’s overnemen).

12 Gemeenten (of stadsregio’s) krijgen budget om zelf zorg te dragen voor de inkoop van de landelijke specialistische functies. Dit 
betreft 2.2% van het totale budget. Het is de bedoeling dat gemeenten dit bedrag reserveren en beschikbaar houden voor cliënten 
voor wie dit noodzakelijk is.
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Voorbeeld: Vlaktax-systematiek in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft samen met haar omringende gemeenten gekozen voor een tussen-

vorm van solidariteit en profijt, genaamd vlaktax. Aan de hand van de vlaktax-systematiek kunnen 

gemeenten gezamenlijk een deel van de jeugdhulpvoorzieningen inkopen en verrekenen. Deze 

gezamenlijke inkoop zorgt voor de instandhouding van dure, specialistische voorzieningen en 

capaciteitsvoorzieningen die een deel van de gemeenten niet zelfstandig wil/kan financieren, of die 

vanwege de wettelijke verplichting gezamenlijk ingekocht moeten worden. 

De vlaktax-systematiek gaat uit van een verrekening van kosten over een aantal jaren. Gemeen-

ten worden aangeslagen op het gemiddelde verwachte gebruik van ondersteuning (inclusief de 

bezuinigingsopdracht) en dragen bij aan een centrale kas. Deze bijdrage is op basis van historisch 

gemiddeld gebruik. De schaalgrootte van het samenwerkingsverband en de spreiding van de kosten 

van het gebruik van ondersteuning over een aantal jaren, vangen schommelingen voor individuele 

gemeenten op. Over overschotten (als gevolg van onderproductie) en tekorten (als gevolg van over-

productie) zijn vooraf onderling afspraken gemaakt. Een voorbeeld hiervan is dat substitutie tussen 

gemeenten binnen het vastgelegde budget mogelijk wordt gemaakt.

Ten aanzien van verevening raadt de werkgroep allereerst gemeenten aan om (ruim) voor 2015 een 

keuze te maken of en zo ja, op welke manier zij verevent, voordat er al daadwerkelijke (dure) casuïs-

tiek is. Voor de overgangsfase wordt een variant voorgesteld waarin de kosten van in ieder geval duur-

dere zorgvormen worden verevend. Zodra gemeenten meer ervaring opdoen ten aanzien van (fluctua-

ties in) de zorgconsumptie in hun gemeente, kan deze variant eventueel worden afgebouwd.

9.3 Operationele uitvoering
Naast zorginkoop kunnen gemeenten op tal van andere terreinen in het sociale domein samenwerken. 

De werkgroep heeft dit niet verder uitgewerkt. Dit betreft bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren 

van de toegang. Ook is samenwerking mogelijk rondom het borgen van kwaliteit, bijvoorbeeld door 

supervisie of het inrichten van expertisecentra. Een ander voorbeeld is de eerder besproken consul-

tatieve specialistische faciliteit (dit betreft het gezamenlijk organiseren van expertise die wijkteams 

ondersteunt bij toegangsbesluiten).

De keuzen om op onderdelen samen te werken staan niet geheel los van elkaar. Zo is het bijvoorbeeld 

aannemelijk dat wanneer gemeenten onderling de risico’s verevenen met betrekking tot volume, het 

ook slim is om afspraken te maken over preventie en hoe de toegang gezamenlijk te organiseren (zo-

dat wordt voorkomen dat een gemeente op kosten van de andere gemeenten onnodig veel verwijzin-

gen veroorzaakt). Deze afhankelijkheden zullen gemeenten dus moeten meewegen in hun keuzen tot 

samenwerking op het gebied van inkoop, kostendeling en risicoverevening, en operationele uitvoe-

ring.
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10.  enkele onderwerpen Voor de operatIonele 
uItwerkIng 

De werkgroep heeft enkele onderwerpen voor de operationele uitwerking besproken, zonder deze 

verder in detail uit te werken. Hieronder geeft de werkgroep dan ook met name enkele algemene 

punten voor doorontwikkeling of die de aandacht van gemeenten behoeven. Het betreft:

1 Contractmanagement

2 Control in dagelijkse praktijk

3 Kwaliteitsborging in het systeem

4 Uniformering in producten en taal, ten bate van bekostiging

5 Vraaganalyse en leercyclus

6 Informatievoorziening

10.1. Contractmanagement
Onder contractmanagement verstaan we het proactief managen van de relatie met de aanbieder, 

waarbij de gemeente periodiek in gesprek gaat over de gerealiseerde resultaten en de daartoe 

gemaakte kosten. In de eerste fase van decentralisatie moet het contractmanagement kortcyclisch 

en persoonlijk zijn, ook bij de aanbieders die niet als strategische partner worden gezien. Dit omdat 

gemeenten nog moeten leren waar exact hun risico’s liggen en hoe die te beheersen.

In feite is contractmanagement een continue plan-do-check-act-cyclus (PDCA). Deze wordt eens per 

(paar) jaar aangevuld met een contracteercyclus, waarin de gemeente haar eisen specificeert, aanbie-

ders selecteert, en hen contracteert.

Het periodiek monitoren van de gemaakte afspraken en relevante resultaten is een cruciaal onderdeel 

van de PDCA-cyclus. Wat zijn de (directe) opbrengsten en voldoen deze aan de verwachtingen (output) 

en beoogde effecten (outcome)? Hierbij kunnen gemeenten nog afwegen welke informatie zij hiervan 

openbaar willen maken. Ter vergelijk: sommige verzekeraars laten het vrij welk ziekenhuis iemand 

kiest, maar maken op hun website wel scores beschikbaar die zij op basis van monitoring aan individu-

ele ziekenhuizen hebben gegeven.

Een belangrijke les uit de bestaande inkoop van tweedelijnszorg is de spanning die kan ontstaan tus-

sen het beleid (en de personen die dat bepalen) en de inkopers zelf, die vaak vooral veel aandacht 

moeten besteden aan het voldoen aan ‘beleidsarme’ financiële randvoorwaarden. Aangezien kosten-

beheersing veel nadruk gaat krijgen, bestaat het risico dat goed bedacht beleid uiteindelijk te complex 

blijkt om in te kopen.

Binnenkort verschijnt een handreiking over Verantwoording (Significant), die hier meer informatie 

over geeft.

10.2. Control in dagelijkse praktijk
Hoewel op de langere termijn het succes van gemeenten met name afhangt van de kwaliteit van het 

door hen ingekochte aanbod, bestaan er op de korte termijn grote risico’s rondom kostenbeheersing. 
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Een belangrijke drijver daaronder is het volumerisico in de tweedelijn. Eerder in deze notitie hebben 

we dan ook sterk gefocust op de inrichting van en prikkels op de toegang tot de tweedelijn, in com-

binatie met begrenzing van budgetten. Echter, in aanvulling daarop moeten gemeenten aanvullende 

beheersmaatregelen nemen.

Ten eerste betreft dit het contractueel vastleggen van een maximumbudget per aanbieder, zolang 

het volumerisico niet op een andere wijze afdoende onder controle is. Dit kan spelen wanneer de 

gemeente een PxQ-bekostiging wil toepassen om concurrentie en flexibele inzet mogelijk te maken 

in de tweedelijn. Hierbij kan de gemeente initieel bijvoorbeeld 80-90% van het budget toekennen en 

gedurende het jaar op basis van bevindingen de rest alloceren. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk in de 

huidige AWBZ.

Ten tweede moet de gemeente maandelijks of vaker controle uitvoeren op het productievolume van 

een tweedelijnsaanbieder, waardoor ze niet later alsnog wordt geconfronteerd met overschrijdingen. 

Deze controle biedt gelijk aanknopingspunten om de toegang strakker in te regelen. Vice versa is een 

frequente controle nodig op het verwijsgedrag van de toegang, hoe zich dat verhoudt tot de contrac-

tuele afspraken met de aanbieder die de toegang uitvoert (bijvoorbeeld een SWT), en de afspraken 

met de tweedelijnsaanbieders.

Ten derde moet de gemeente een strikt cashflowbeheer opzetten. Aanbieders krijgen betaald voor 

daadwerkelijk geleverde productie, voor zover die door de toegang goedgekeurd is en past binnen de 

budgetafspraken (door die te verdelen per maand ontstaat cumulatief een plafond waar de aanbieder 

in principe niet overheen mag, of in ieder geval niet boven mag factureren).

Tot slot een complicatie. Paragraaf 6.4.4 beschrijft hoe gemeenten wijkteams budget kunnen geven om 

flexibel te gebruiken voor verwijzingen. Daarmee verschuift de begrenzing van aanbieders naar een 

begrenzing op budgetten voor een populatie (die wordt bediend door bijvoorbeeld een wijkteam). De 

controle door de gemeente wordt dan complexer, omdat nu niet de facturen per tweedelijnsaanbieder 

begrensd zijn, maar het volume en de kosten van alle toegangsbesluiten van het wijkteam.

10.3. Kwaliteitsborging in het systeem
De borging van kwaliteit van ondersteuning is een belangrijke opdracht voor gemeenten. Gemeenten 

moeten zeker stellen dat de daartoe essentiële elementen van het systeem daadwerkelijk op orde zijn. 

Dat betekent dat gemeenten meer inkopen dan de uitvoering van ondersteuning alleen. Daarvoor 

moet een deel van het budget worden gereserveerd. Het betekent ook, dat gemeenten de tijd nemen 

om te bepalen welke delen van het huidige systeem nodig zijn, alvorens te besluiten wat niet meer 

hoeft te worden ingekocht.

Gezien de schaal waarop dit speelt betreft kwaliteitsborging in principe een systeemverantwoordelijk-

heid. Het gaat over de volgende elementen:

• Borgen competenties en werkwijzen

• Uitvoeren inspecties

• Doorontwikkelen van ondersteuning

We beschrijven ieder element beknopt, waarbij we kort ingaan op de relatie met schaal (samenwerking 

tussen gemeenten) en de analogie met de bestaande tweedelijnszorg waar deze elementen reeds voor 

bestaan (en vaak van kunnen worden overgenomen).
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10.3.1 Borgen competenties en werkwijzen

Een ondersteuningssysteem kent verschillende elementen die ervoor zorgen dat de hulpverleners de 

benodigde competenties hebben en dat de juiste werkwijzen zijn ingeregeld. Het belang van ieder 

van de elementen hangt mede af van het type zorg/ondersteuning (zo is bijvoorbeeld richtlijnontwik-

keling belangrijker wanneer de stand van de wetenschap daartoe input geeft, denk aan psychiatrische 

behandeling). Gemeenten moeten er in hun inkoop voor zorgen dat de volgende elementen stevig 

zijn verankerd. In het algemeen past landelijke samenwerking hierbij, mede omdat de elementen voor 

belangrijke delen van de gedecentraliseerde ondersteuning reeds bestaan:

• Opleidingen

• Richtlijn-/protocolontwikkeling (en disseminatie daarvan)

• Kwaliteitskaderontwikkeling

• Certificering

10.3.2 Uitvoeren inspecties

Hoezeer ook is gewerkt aan de randvoorwaarden voor competenties en werkwijzen, dat geeft geen 

zekerheid dat ook daadwerkelijk op het juiste kwaliteitsniveau wordt gewerkt. Het uitvoeren van in-

specties geeft gemeenten meer zekerheid (onder andere over het volgen van wettelijke vereisten maar 

ook kwaliteitskaders en protocollen), houdt aanbieders scherp en helpt hen te leren en verbeteren. 

Voor de tweedelijnszorg bestaan inspectiestructuren, die gemeenten kunnen overnemen of contrac-

teren. Eventueel kunnen gemeenten op een kleinere schaal (bijvoorbeeld regionaal) daar naar eigen 

inzicht vormen van inspectie aan toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan teams die ingewikkelde casuïstiek 

doornemen om te bezien of in de interactie tussen wijkteam, expertteam en tweedelijnsspelers de 

richtlijnen goed zijn toegepast.

10.3.3 Doorontwikkelen ondersteuning

Een essentieel onderdeel van een systeem is het vermogen om te onderzoeken, te leren en van daar-

uit de ondersteuning door te ontwikkelen. Deels is dit verankerd in kennisinstituten, leerstoelen en 

zogenaamde ‘academische componenten’ (onderzoek). Die worden soms separaat bekostigd, soms via 

geldstromen vanuit OCW, particulieren of bedrijven, of aanbieders zelf. Gemeenten moeten een visie 

ontwikkelen op de benodigde doorontwikkeling en wat daartoe in het systeem moet zijn ingeregeld. 

Van daaruit kan daarmee rekening worden gehouden in de inkoop.

Dit gaat verder dan het overnemen van bestaande bekostiging, aangezien met de decentralisaties ook 

de visie op zorg en ondersteuning is veranderd. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat jeugdhulp nog veel 

kan verbeteren door meer gebruik te maken van internationaal ontwikkelde evidence based benade-

ringen (hetgeen tegelijk de inkoop helpt in het maken van keuzen voor kosteneffectieve interventies).

Ten slotte kan het gemeentelijk domein wellicht leren van ontwikkelingen daarbuiten. Zo zet de GGZ 

via FACT op veel plekken in het land wijkgerichte vormen van zorg op, waaruit lessen kunnen worden 

geleerd voor het functioneren van wijkteams en hun relatie met de tweedelijn.

10.4. Uniformering in producten en taal, ten bate van bekostiging
Aanbieders leveren ‘prestaties’, die gemeenten gaan bekostigen. Dit vereist dat de prestaties afdoende 

eenduidig kunnen worden gemeten en geregistreerd. De vraag is dan, in hoeverre het waarde heeft 

als gemeenten de daartoe gebruikte taal (definities) onderling afstemmen. In het kader aan het einde 

van deze paragraaf geven we een inhoudelijke beschouwing op een ‘gemeenschappelijke taal’ en het 

nut daarvan. 
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Samenvattend geeft die beschouwing de volgende argumenten om te werken aan een gemeenschap-

pelijke taal, die zo snel mogelijk na 2015 operationeel moet zijn:

• Het verhoogt de vergelijkbaarheid van ondersteuning, van zowel kosten als resultaat, en helpt daar-

mee bij het ijken van budgetten, het afrekenen van aanbieders, en het leren en verbeteren.

• Het verlaagt de lasten van gemeenten, omdat niet iedere gemeente opnieuw het wiel hoeft uit te 

vinden.

• Het zorgt voor administratieve lastenverlichting bij aanbieders, omdat zij voor verschillende ge-

meenten dezelfde parameters moeten aanleveren.

De werkgroep onderkent het belang van een gemeenschappelijke taal, maar voorziet ook een grote 

uitdaging in haalbaarheid van uniformiteit en vergelijkbaarheid. Daarnaast moet steeds goed worden 

gekeken in hoeverre dit lokale beleidsvrijheid bijt. De werkgroep ziet twee mogelijke routes, die paral-

lel kunnen lopen:

1 Een landelijke aanpak, bedoeld om ineens een grote stap vooruit te zetten.

2 Aanpak binnen regionale of andere samenwerkingsverbanden, met later een consolidatie tot lande-

lijk niveau.

Een keuze van gemeenten is, of zij de bestaande bekostigingsstelsels voor de tweedelijn willen over-

nemen en of en zo ja, wanneer ze die willen aanpassen. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg en de GGZ zijn 

daar inhoudelijke argumenten voor, maar meer in het algemeen wil de werkgroep toe naar stan-

daardproducten waardoor de informatievoorziening binnen en over gemeenten heen optimaal wordt 

ondersteund. Deze producten moeten zo zijn opgesteld, dat een goede koppeling met resultaatmaten 

mogelijk is. Daarnaast moeten de producten maatwerk toelaten. Dat laatste betekent dat de pro-

ducten leiden tot een vergoeding voor de aanbieder (gebaseerd op een analyse van de kostprijs, die 

gepast is bij de gevraagde resultaten – enkele gemeenten hebben hier al stappen in gezet). Maar de 

producten schrijven niet voor wat de aanbieder exact moet doen, bijvoorbeeld, hoeveel uren of welke 

handelingen geleverd moeten worden.

Dit alles is technisch mogelijk via arrangementen ingekocht bij aanbieders maar ook via pgb’s. On-

derdeel van de standaardproducten kunnen reeds bestaande producten zijn, aangevuld met nieuw 

ontworpen producten. Daarnaast moet pragmatisch worden gekeken voor welk deel van de onder-

steuning met producten gewerkt gaat worden, aangezien sommige delen het makkelijkst middels 

functiebekostiging kunnen worden ingekocht en andere te klein of makkelijk stuurbaar zijn dat een 

bekostiging op activiteiten (zoals een uur ondersteuning) afdoende inzicht en houvast biedt. Een 

dergelijke oefening kan direct beginnen. Maar bijvoorbeeld in het geval van de GGZ voorziet de werk-

groep een meerjarendoorlooptijd om inhoudelijk en technisch betere alternatieven te ontwikkelen. Bij 

alle aanpassingen in bekostiging moeten gemeenten oog hebben voor de forse impact, zowel inhou-

delijk, als administratief en op het gebied van prikkels.
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Inhoudelijke beschouwing op gemeenschappelijke taal

Een prestatie is het behaalde resultaat in relatie tot de daartoe gemaakte kosten. Het resultaat kan 

bijvoorbeeld worden gemeten middels bestaande instrumenten, zoals de zelfredzaamheidsmatrix of 

de participatieladder, of door andere registraties te combineren tot een plaatje hoe goed het gaat 

met een burger of een populatie (voor meer informatie hierover verwijzen we naar een handreiking 

die binnenkort verschijnt over sturen op uitkomsten in de Wmo (Nyfer)). Om te kunnen bepalen of 

aanbieders het goed doen, gaan gemeenten behoefte hebben aan benchmarking. Daarbij worden 

gemeentelijke grenzen snel overschreden. Daarom is het creëren van een gemeenschappelijke taal 

voor het meten van resultaten sterk aan te bevelen. Dat kost tijd en we verwachten dat gemeenten 

dit pas na 2015 voldoende op orde zullen hebben. Echter, daartoe moet wel nu al gestart worden 

met het ontwerpen en realiseren daarvan.

Het tweede element in de prestatie zijn de gemaakte kosten. Om de kosten goed te kunnen kop-

pelen aan een gemeten resultaat (voor een populatie of een burger), worden deze bij voorkeur 

uitgedrukt in termen van kosten per populatie of kosten per cliëntprofiel. Om de eerder genoemde 

onderlinge vergelijking tussen aanbieders te kunnen uitvoeren, is dan dus ook gemeenschappelijke 

taal nodig voor hoe je een populatie of cliëntprofiel definieert. Dat gaat dus over populatieken-

merken, zodat gemeenten onderling kunnen ijken hoeveel ze voor welk type populatie uitgeven 

en welke resultaten ze ervoor terug krijgen. Hetzelfde geldt voor cliëntprofielen (die dan voor de 

behapbaarheid worden samengevoegd in doelgroepen van vergelijkbare cliëntprofielen).

Indien het niet mogelijk is een koppeling te maken naar populatie of cliëntprofielen/doelgroepen, 

kunnen gemeenten nog altijd onderling zinnig ijken, door resultaten en kosten te vergelijken voor 

capaciteiten (zoals een residentiële afdeling) of trajecten (zoals bepaalde typen ambulante jeugd-

hulp). Ook daarvoor geldt dan weer de noodzaak tot afdoende uniformering in definities.

Niet alle ondersteuning, en daarmee ook niet alle kosten, zijn te vangen in eenduidig af te bake-

nen capaciteiten of trajecten. Een deel van de cliënten ontvangt samengestelde ondersteuning van 

verschillende aanbieders en/of kent een bijzonder verloop van het traject. In dergelijke gevallen kan 

het voor de inkoop en de controle achteraf beter werken, als gemeenten inzicht krijgen op het ni-

veau van de activiteiten. Denk dan aan uren dienstverlening of ligdagen. Ook hiervoor geldt, zowel 

om praktische redenen als om vergelijkbaarheid, dat eenduidigheid gewenst is in de door gemeen-

ten gebruikte definities van deze ‘eenheidsmaten’.

Overigens zullen gemeenten die inkopen op populatie, doelgroep of traject nog altijd de behoefte 

hebben te weten wat daar aan activiteiten onder zitten, zeker in de eerste fase waarin nog veel 

moet worden geleerd en afgestemd met de aanbieders. Dat is een aanvullend argument om de 

‘eenheidsmaten’ (uren, ligdagen) eenduidig tussen gemeenten te definiëren. Jeugdzorg Nederland 

pleit hier specifiek voor. Zij geven aan dat naast het formuleren van een resultaat per doelgroep, het 

ook van belang is om de inzet in eenheidsmaten te definiëren, om uiteindelijk een goede verge-

lijking tussen producten mogelijk te maken. Dit hoeft de inkoop van integrale trajecten niet in de 

weg te staan.

Ten slotte nog een opmerking over het gebruik van activiteiten als eenheidsmaten. Alhoewel het in 

de praktijk eenvoudig kan zijn de bekostiging ook hierop te baseren, moeten gemeenten zo veel 

mogelijk blijven inkopen op populatie en doelgroep (of daarbij behorende capaciteit of traject), 

omdat daar de resultaten aan te koppelen zijn.
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10.5. Vraaganalyse en leercyclus
Gemeenten en aanbieders gaan een meerjarige periode in van leren en bijstellen van het systeem, 

het aanbod en de samenwerking. Het overzicht in de vraag naar ondersteuning in het sociale domein, 

de kwantiteit en spreiding daarvan, en hoe die zich ontwikkelt, is cruciaal op diverse gebieden. Dit 

overzicht geeft tevens het inzicht in de benodigde expertise, logistiek en bevoegdheden in de basis 

(SWT en expertiseteams). Door de vraag naar ondersteuning te structureren kunnen ook de adminis-

tratieve lasten verlicht worden (bijvoorbeeld welke vragen welke route moeten doorlopen en hoeveel 

informatie dan nodig is). Daarnaast kunnen gemeenten beter bepalen hoeveel middelen nodig zijn in 

bepaalde wijken. Een manier om vraaganalyse te verrichten is middels een wijkscan, zoals die al door 

bepaalde gemeenten wordt ingezet om zicht te krijgen op huidig volume en kosten.

Een belangrijk deel van de leercyclus is om uit te vinden of er geen dubbelingen ontstaan zijn bij de 

decentralisatie. Denk aan het SWT dat een voordeur naar de tweedelijn vormt, terwijl de tweedelijns-

aanbieder wellicht zelf de toegangsprocedure nog een keer overdoet. Een andere onderzoeksvraag 

is te kijken of burgers met ondersteuningsvragen die in de tweedelijn thuis horen, nu sneller worden 

gevonden of juist te lang worden vastgehouden door het SWT. Bij dit alles spelen zowel inhoudelijke 

als economische aspecten.

Dit past in een verwachting van de werkgroep, dat initieel gemeenten wellicht te veel middelen 

inzetten binnen het SWT dan uiteindelijk nodig blijken te zijn. Dit komt omdat we nog moeten leren 

wat precies wel en niet werkt. Aangezien de korting op het gedecentraliseerde budget per 2017 pas 

volledig is, bestaat er ook enige leerruimte en -tijd. Dan moet wel afdoende worden bijgehouden waar 

een SWT zijn tijd aan besteedt en of dat nuttig is. Bijvoorbeeld, waar moet een SWT allemaal toestem-

ming voor geven, hoeveel tijd kost dat en is dat de moeite waard? Wat kan een SWT zelf afhandelen 

en wanneer vindt uiteindelijk toch nog een verwijzing plaats naar de tweedelijn? Door de vragen te 

analyseren en te zien wat er gebeurt, kunnen SWT’s optimaliseren en kan de tweedelijn beter benut 

worden.

10.6. Informatievoorziening
De informatievoorziening is een cruciaal doorontwikkelpunt voor gemeenten. Onder andere het Kwali-

teitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) houdt zich daar mee bezig. De beschouwing op gemeen-

schappelijke taal eerder in dit hoofdstuk is een belangrijk inhoudelijk onderdeel dat nog veel aandacht 

vergt, maar informatievoorziening gaat veel breder en verder dan dat alleen. Het raakt aan stuurinfor-

matie, horizontale en verticale verantwoording, informatie over de stroom van burgers tussen gemeen-

telijke en verzekeraarsdomeinen en een overkoepelend beeld van het gebruik van voorzieningen over 

de domeinen heen, tot aan privacy en de benodigde ICT-infrastructuur. Gezien de breedte en diepte 

van dit onderwerp heeft de werkgroep dit niet verder uitgewerkt.
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11.  stappenplan transItIe tot en met 2015

In dit hoofdstuk schetsen we allereerst wat gemeenten per 1 januari 2015 georganiseerd dienen te 

hebben om in hun nieuwe rol te voorzien ten aanzien van ondersteuning. Vervolgens geven we een 

mogelijke route aan hiernaartoe, waarin de keuzen op een rij zijn gezet die gemeenten moeten ne-

men in 2014. Dit is weergegeven in korte bulletvorm, aangezien de achterliggende redenen van deze 

keuzen eerder in deze notitie zijn toegelicht. De stappen na 2015 zijn afhankelijk van de mate waarin 

en snelheid waarmee gemeenten het in hoofdstuk 7 geschetste toekomstbeeld willen realiseren.

11.1 Wat moet er voor 1 januari 2015 geregeld zijn?
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van ondersteuning vanuit de 

Wmo en de Jeugdwet. Hieronder bespreken we wat gemeenten georganiseerd moeten hebben om dit 

daadwerkelijk te doen. Uitgangspunt is, dat de ondersteuning betaalbaar is (gemeenten de beoogde 

besparingen realiseren) en de kwaliteit en continuïteit (beschikbaarheid) van de ondersteuning ge-

borgd zijn. Om dit vanaf 1 januari 2015 daadwerkelijk te realiseren, moeten de gemeenten een aantal 

zaken hebben georganiseerd:

• Toegang:

• Inrichting van een structuur waarin het toegangsbesluit voor tweedelijnsondersteuning hel-

der (en rechtmatig) gemandateerd is. Onderdeel hiervan is het vormgeven van een vorm van 

consultatie, waardoor toegangsprofessionals inhoudelijk kunnen escaleren voor (advies op) het 

toegangsbesluit. Daarnaast is er een (klachten)procedure ingericht zodat burgers die het niet 

eens zijn met het besluit, kunnen escaleren.

• Verwijsstromen zijn in kaart gebracht (huisarts, tussenaanbieders, etc.) en kunnen worden ge-

volgd in de nieuwe situatie.

• Bekostiging 

• Er zijn afspraken gemaakt die de voor continuïteit benodigde ‘zachte landing’ voor aanbieders 

mogelijk maken: afdoende budgetzekerheden/garanties zijn vastgesteld.

• Gemeenten hebben niet het volledige budget gealloceerd. Zij reserveren een deel van het bud-

get voor onvoorziene uitgaven en financiële (in)groeiruimte.

• Inkoopstructuur

• Er staat een (gezamenlijke) inkooporganisatie die de ondersteuning contracteert voor de ge-

meente.

• Vooraf staat vast hoe de gemeente risico’s verevent.

• Er is een planning-en-controlcyclus om op contracten (bij) te sturen. 

• Ten aanzien van de inkoop van ondersteuning is een backoffice ingericht.

• Gemeenten kunnen hun kosten en resultaten horizontaal, naar de burger, verantwoorden.

• Benodigde samenwerking en zakelijke afspraken met verzekeraars/zorgkantoren zijn gemaakt.

• Uitvoering

• Er zijn contracten met aanbieders.

De keuzen om tot bovenstaande te komen, zijn toegelicht in de volgende paragraaf.

11.2 Route naar 2015: veel moet begin 2014 al staan
Voordat gemeenten zover zijn als hierboven geschetst, zullen zij nog een aantal keuzen moeten maken 

in de loop van 2014. Deze zijn hieronder beschreven. We gaan er hierbij vanuit dat gemeenten hun 

inhoudelijke visie en uitgangspunten op ondersteuning reeds hebben gedefinieerd. Voor het jeugd-
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hulpdeel is dit veelal opgenomen in het regionale transitiearrangement.

De exacte tijdslijn en fasering zal per gemeente verschillen. Continuïteit is erbij gebaat wanneer aan-

bieders op korte termijn (begin 2014) duidelijkheid krijgen over budgetten en (mogelijke) garanties, 

zodat zij intern de juiste stappen kunnen nemen om voor te sorteren op de plannen van de gemeen-

ten. Ook de gemeente (planning) heeft op korte termijn zekerheid nodig over bijvoorbeeld of/hoe ver-

evening gaat lopen, omdat dat invloed heeft op de door de gemeente te budgetteren voorzieningen 

voor onverwachte fluctuaties in vraag naar ondersteuning (te beschrijven in de kadernota begin 2014). 

Gezien de verwachte vertraging in besluitvorming door de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 

van 2014 is het advies om de belangrijkste keuzen in 2013 en begin 2014 te maken. Het opbouwen van 

infrastructuur in de wijk heeft ook grote urgentie, zodat er voldoende tijd is (liefst vanaf ergens in het 

eerste kwartaal van 2014) om te ‘oefenen’ en 2015 te starten met een zo stevig mogelijke voordeur. De 

inkooporganisatie moet uiterlijk vanaf mei 2014 operationeel zijn, ook (juist) indien dit in samenwer-

king met andere gemeenten gebeurt.

Hieronder zijn de te maken keuzen opgesomd:

• Toegang:

• Beleid vaststellen rondom mandatering van het toegangsbesluit, regierol van SWT of andere 

basisvoorzieningen na verlenen van toegang tot de tweedelijn, escalatie- en klachtenprocedures.

• Besluiten hoe expertadvies beschikbaar te stellen aan wijkteams bij toegangsbesluiten.

• Bekostiging en contractvoorwaarden

• Keuze maken welke aanbieders worden gecontracteerd, met welke contractvorm (subsidie, aan-

besteding, etc.), en volgens welke bekostigingsvorm (functie of PxQ en varianten).

• Keuze maken of bestaande contract-/subsidieafspraken worden overgenomen.

• Keuze maken op welke manier gemeenten met aanbieders willen samenwerken (o.a. meerjarige 

afspraken of niet).

• Keuze maken ten aanzien van overnemen huidige bekostigingssystematiek voor overgangsfase.

• Inkoopstructuur

• Keuze maken op welk schaalniveau welk type ondersteuning wordt ingekocht.

• Bepalen op welk vlak met welke gemeenten wordt samengewerkt.

• Visie bepalen met samenwerkende gemeenten voor deze inkoop.

• Besluiten of en zo ja op welke manier risico’s worden verevend.

• Bepalen op welke parameters de gemeente horizontaal naar de burgers verantwoordt.

• Bepalen hoe aanbieders hun kosten en resultaten verantwoorden (al dan niet in afstemming met 

andere gemeenten).

• Inrichten van kortcyclisch contractmanagement (waaronder bijvoorbeeld een evaluatie-instru-

ment om voortgang van transformatie te kunnen monitoren).

• Keuze maken ten aanzien van cashflowbeheer (met name bij gezamenlijke inkoop).

• Bepalen op welke wijze samen te werken met verzekeraars/zorgkantoren.

• Bepalen of gemeente gebruik wil maken van expertise van huidige zorginkopers (van bijvoor-

beeld het zorgkantoor) voor overgangsfase.

• Algemeen

• Opstellen van beleid ten aanzien van bovenstaande keuzen en deze vastleggen in verordeningen 

en regelingen.

Dit geeft een korte samenvatting. In deze handreiking vindt de lezer per paragraaf keuzen die ge-

meenten moeten maken en zaken die (daarna) moeten worden ingeregeld.
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12.  doorontwIkkelpunten op te pakken In 2014

De werkgroep heeft uiteraard niet alle aspecten van sturing en bekostiging kunnen uitwerken. Daar-

naast zijn andere groepen/partijen parallel bezig met uitwerking. Hieronder zijn enkele belangrijke 

doorontwikkelpunten opgesomd, waar gemeenten vanaf 2014 mee aan de slag moeten.

Inzicht

• Zicht op werkelijke getallen (zeer divers: unieke kinderen / cliënten, aantallen trajecten, aandeel 

vrijgevestigden en zzp’ers, etc.).

• Informatievoorziening in de volle breedte.

Afbakening, definities en kwantificering

• Definiëring van de afbakening van eerste- en tweedelijnsondersteuning voor verschillende onder-

steuningstypen.

• Opstellen uniforme productdefinities en een gemeenschappelijke taal, inclusief uitkomstmaten.

• Kostprijzen vaststellen voor een aantal standaardproducten (liefst landelijk). Onderdeel hiervan is 

een segmentatie in doelgroepen/cliëntprofielen.

• Bepaling van maten/indicatoren ter verantwoording (horizontaal en verticaal).

• Verder ontwikkelen van integrale producten over het gehele sociale domeinen en zijn grenzen 

heen.

Sturing

• Uitwerking van de stuurinstrumenten en bekostigingsvormen zoals aangereikt in hoofdstuk 7 (visie 

2018).

• Samenwerkingsvormen voor gemeenten doorontwikkelen.

• Verstevigen van inkooporganisaties, backoffices, etc.

• Doorbreken van schotten binnen gemeenten.
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bIjlagen
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Bijlage I. Overzicht van specialistische voorzieningen 
 

 

Overzicht: welke hulp (gaan) gemeenten inkopen 

Nieuwe Wmo

Jeugdwet
- Intensieve pedagogische thuishulp
- Verblijf en hulp in deeltijdzorg
- Intensief begeleid wonen
- Intensieve ambulante zorg
- Verblijf en hulp in residentiële zorg
- Jeugdreclassering
- Crisiszorg
- Pleegzorg
- Jeugdbescherming

- Extramurale begeleiding
- Individuele begeleiding
- Dagbesteding
- Kortdurend verblijf (ook wel ‘logeren/respijtzorg’)
- Toezicht bij vervoer 

- Beschermd wonen (voorheen zorgzwaartepakketten C)
- Huishoudelijke hulp 
- Maaltijdverzorging 
- Hulpmiddelen langdurig gebruik, o.a. rolstoel 
- Woningaanpassingen
- Vervoer binnen de regio, o.a. taxibus of scootmobiel
- Maatschappelijke opvang, o.a. blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang

Wet publieke gezondheid
- Gemeentelijke gezondheidsdiensten, o.a.jeugdgezondheidszorg, OGGZ

- Sociaal (cultureel) werk, o.a. welzijn, buurthuizen

met indicatie

zonder indicatie
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Bijlage II. De juiste plek voor het toegangsbesluit

Deze bijlage bespreekt in meer detail de redenering bij de vraag “waar leg je het toegangsbesluit 

neer?”. Dit hangt af van twee belangrijke criteria:

I Is er sprake van een volumerisico?

II Is het gewenst om expertise te concentreren, ten behoeve van het besluit?

Burger zelf Aanbieder tweedelijn 
(regisseur)

SWT/
basisvoorziening Andere partij

I. 
B

ep
er

kt
 v

ol
um

er
is

ic
o

NEE

JA

II. Concentratie van expertise
(t.b.v. juiste besluit op juiste moment)

JANEE

Z

Bovenstaand figuur laat zien waar, gegeven de criteria, het toegangsbesluit idealiter ligt.

 

Wanneer de gemeente géén volumerisico loopt op het product is het niet nodig om de kraan dicht te 

draaien en kan het toegangsbesluit prima bij de burger zelf of bij de aanbieder worden neergelegd. 

Dit is bijvoorbeeld het geval als de marginale kosten van een toegangsbesluit nihil zijn. Een voorbeeld 

hiervan is de eHealth-module. Als de eHealth-module eenmaal is aangeschaft zijn de kosten voor het 

gebruik van de module door een extra burger nihil en is vrije toegang een mogelijke optie. Echter, in 

de definitie van tweedelijnsondersteuning zoals gebruikt in deze handreiking zullen naar verwachting 

weinig zorgproducten vrij toegankelijk zijn.

De gemeente loopt ook geen risico dat burgers of aanbieders het volume opdrijven, als gepast gebruik 

van de het tweedelijnsondersteuningsaanbod inherent geborgd is (dus: vanuit de aard van het twee-

delijnsaanbod). Dit wil zeggen dat de vraag evident ondersteuning behoeft, maar er evident geen 

effectieve en goedkopere basisoplossing voorhanden is voor de vraag die op de tweedelijn af komt. 

Substitutie is dus niet mogelijk. Dit moet tevens controleerbaar zijn. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij 

crisishulp waar het SWT niet op is ingericht. Dan kan de aanbieder van crisishulp geconfronteerd met 

een dergelijke hulpvraag zelf het toegangsbesluit nemen (ook voor de snelheid). Anderzijds betekent 

de eis dat gepast gebruik is geborgd, dat andere tweedelijnsoplossingen afdoende zijn overwogen. 

Een vraag naar jeugd-GGZ, bijvoorbeeld, betreft soms problematiek die wellicht (ook) middels jeugd-

hulp kan worden bediend. In dat geval is het maar de vraag of de jeugd-GGZ-aanbieder die bredere 

blik afdoende toepast bij het beoordelen van de vraag. Kortom, de eis dat gepast gebruik van de 

tweedelijn inherent is geborgd is een zwaar criterium. Vandaar dat er niet snel aan wordt voldaan. Een 

voorbeeld waar er wel aan wordt voldaan, is een huisarts die een puber rechtstreeks doorverwijst naar 

de jeugd-GGZ met het vermoeden van een eerste psychose.
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Voorbeeld: niet bij alle spoedeisende zorg is gepast gebruik geborgd. Zo is in de somatiek op de spoed-

eisende hulp (SEH) op dit moment nog te vaak sprake van onrechtmatig gebruik. Daarom ontstaan 

constructies om huisartsenposten (HAP) te integreren met een SEH om zo letterlijk het voorliggende 

portaal te worden dat de toegangsbewijzen voor de SEH uitgeeft. Zo komt het toegangsbesluit tot de 

SEH van het vakje rechtsboven terecht in het vakje linksonder in voorgaande pagina.

Het tweede criterium gaat in op de expertise die benodigd is om het toegangsbesluit te nemen. Indien 

er weinig expertise benodigd is, kan de burger zelf of (afhankelijk van criterium I. het volumerisico) 

een generalist dit besluit nemen. Indien er meer expertise vereist is, dan bestaat de noodzaak om het 

nemen van toegangsbesluiten te concentreren op die plekken waar de expertise voorhanden is. Tevens 

wordt op die manier door herhaling en bundeling van kennis de expertise verder verhoogd. Afhan-

kelijk van criterium I is de plek voor het toegangsbesluit de aanbieder zelf (geen volumerisico) of een 

andere partij, bijvoorbeeld een loket of het huidige CIZ (als er wel een volumeopdrijvend risico is).

De ‘Z’ in het figuur geeft aan in welke volgorde de gemeente de opties kan overwegen, startend bij de 

meest eenvoudige en administratief goedkoopste optie: 

• Vrije toegang is veruit de gemakkelijkste optie voor de gemeente, maar kan alleen indien de 

marginale kosten van het toegangsbesluit per burger laag zijn (situatie komt voor tweedelijnson-

dersteuning waarschijnlijk niet of zeer beperkt voor) én het risico beperkt is dat de burger eigenlijk 

dringend andere hulp nodig heeft.

• Het neerleggen van het besluit bij de aanbieder is de daarop volgende meest aantrekkelijke optie, 

mits de gemeente ten minste zekerheid heeft dat zij geen volumerisico loopt (niet te veel maar 

ook niet te laat inzet van tweedelijnsondersteuning). Indien dit niet het geval is loopt de gemeente 

het risico dat de aanbieder veel volume de eigen organisatie in trekt zonder dat de ondersteuning 

echt noodzakelijk is, terwijl juist een andere aanbieder beter gepast zou zijn. Het risico op teveel is 

(deels) afgedekt als de tweedelijn evident nodig is, bijvoorbeeld bij crisiszorg (maar de vraag blijft 

dan wel of de crisis niet te voorkomen was geweest). Het risico op te late inzet is te beperken als in 

de praktijk alle toeleiding tijdig via het SWT verloopt en dus een brede bril en gepaste advisering 

aan de burger geborgd zijn. 

• De derde optie is de situatie waarin veel tweedelijnsproducten terecht zullen komen omdat het 

volumerisico vaak onvoldoende is uit te sluiten. Dit is de optie dat het SWT of een andere basisvoor-

ziening het toegangsbesluit neemt tot de tweedelijnsvoorziening. Op deze manier wordt geborgd 

dat er een ‘brede bril’ voor de ‘smalle bril’ wordt ingericht (zoals de HAP voor de SEH in voorgaand 

voorbeeld) en dat gepast gebruik van de tweedelijnsvoorziening is geborgd (mits de basisvoorzie-

ning daartoe wordt geprikkeld).

• De minst ideale optie is de inrichting van een andere partij die over de toegang besluit. Dit is een 

potentieel bureaucratische, klantonvriendelijke en dure optie. Echter, wellicht het overwegen waard 

in gevallen waarin zowel het volumerisico (aantal verwijzingen en/of kosten per verwezen burger) 

als de voor het besluit benodigde expertise zeer hoog is. Denk bijvoorbeeld aan jeugdhulp plus 

(zware residentiële jeugdhulp).

Bovenstaande matrix laat zien dat de toegang in het toekomstbeeld op verschillende manieren ge-

organiseerd zal zijn. Bij de burger of aanbieder waar dat kan. Indien dat niet mogelijk is (zoals in de 

meeste gevallen), dan is de afweging of het toegangsbesluit binnen het SWT belegd kan worden of 

niet.

De hierboven beschreven redenering moet per type product worden doorlopen. De uitslag hangt sterk 

af van de lokale invulling van het SWT en de manier waarop expertadvies ingeschakeld wordt.
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Bijlage III. Bekostigingsopties en voor- en nadelen

In de literatuur zijn diverse varianten van bekostiging beschreven. Dit leidt snel tot een onoverzichte-

lijke lijst met mogelijkheden, waarbij de gebruikte terminologie vaak door elkaar heen loopt. Ten bate 

van dit document hebben we de varianten samengevat in vier basisvormen, en een keuze gemaakt 

in het gebruik van de terminologie en definitie daarvan. Deze hebben we zo veel mogelijk laten 

aansluiten bij de discussies over bekostiging in andere domeinen en internationale indelingen. Per 

stuk beschrijven we de kenmerken van de vier basisvormen, de prikkels die ervan uitgaan, en welke 

maatregelen een gemeente kan nemen om mogelijke perverse prikkels te ontkrachten (‘mitigerende 

maatregelen’).

III.1. Vier basisvormen

We onderscheiden de basisvormen op twee manieren, namelijk:

1 Betaal je voor aanbod of resultaat (technisch: wat is je betaaltitel)?

2 Betaal je op basis van populatie of caseload (technisch: wat bepaalt het volume)?

Dit leidt tot onderstaand overzicht:

 Waar betaal je voor (betalingstitel)?

Betalen voor aanbod Betalen voor resultaat

Op basis waar-

van bepaal je 

volume?

Omvang en ken-

merken van de 

populatie

1. Functiebekostiging 3. Resultaatbekostiging voor 

de populatie (populatiebekos-

tiging)

Omvang en ken-

merken van de 

caseload

2. Productiebekostiging 4. Resultaatbekostiging per 

cliënt

Enkele voorbeelden per basisvorm:

 Waar betaal je voor (betalingstitel)?

Betalen voor aanbod Betalen voor resultaat

Op basis waar-

van bepaal je 

volume?

Omvang en ken-

merken van de 

populatie

• Beschikbaarheid SEH

• Buurthuis, sociaal project

• Inschrijftarief huisarts 

• P4P op wijkniveau

• (plus evt. P4P per cliënt)

Omvang en ken-

merken van de 

caseload

• ZZP’s

• DBC’s

• Pgb, voucher

• Trekkingsrecht

• P4P per cliënt

• Pgb, voucher

• Trekkingsrecht

Een groot onderscheid in termen van sturing is of je betaalt voor het (helpen) bereiken van een resul-

taat13 (onafhankelijk van wat daarvoor is gedaan), of voor het leveren van aanbod (geleverde pro-

ductie of het in de lucht houden van een functie). Bekostiging in de zorg of het sociale domein is tot 

nu toe vooral gericht op aanbod. Voorbeelden van functiebekostiging zijn de beschikbaarheid van de 

spoedeisende hulp, het runnen van een buurthuis of sociaal project, of het inschrijftarief van de huis-

arts. Voorbeelden van productiebekostiging zijn tandarts, consult huisarts, apotheek, eerstelijnsdiag-

nostiek en het merendeel van de huidige bekostiging in de tweedelijn (DBC, ZZP, extramurale AWBZ). 

Echter, op veel delen van het sociale domein past juist betalen voor resultaat erg goed. Bijvoorbeeld, 

het compenseren van een burger geeft geen recht op een bepaald aanbod, maar is primair gericht op 

het resultaat: op een leefgebied weer goed functioneren.

13 Ook wel Pay for Performance (P4P).
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Bij de regel ‘omvang en kenmerken van de populatie’ wordt de betaling bepaald door de omvang 

en kenmerken van de populatie waarvoor de aanbieder werkt, onafhankelijk van hoeveel en welke 

burgers daadwerkelijk zijn geholpen. Daarbij zijn we heel scherp in wanneer we het woord ‘populatie-

bekostiging’ gebruiken: alleen indien de betaling geschiedt voor gemeten resultaten in de populatie 

(basisvorm 3). Als dat niet lukt, dan val je terug op betalen voor aanbod, ofwel functiebekostiging (ba-

sisvorm 1). Hoeveel je daarvoor betaalt hangt dan overigens nog steeds af van omvang en kenmerken 

van de populatie waarvoor je die functie in de lucht houdt.142.

De regel ‘omvang en kenmerken van de caseload’ gaat over daadwerkelijk geholpen burgers (die noe-

men we in dit stuk ‘cliënten’). Het komt overeen met wat vaak ‘PxQ’ wordt genoemd: je betaalt meer 

als er meer of zwaardere cliënten worden geholpen. Omdat afrekenen op resultaat per cliënt tot nu 

toe vaak niet mogelijk bleek of te complex of duur, zien we in de praktijk veelal betaling voor produc-

tie (het afronden van een activiteit, product of traject).

III.2. Kenmerken basisvormen en prikkels

Hieronder worden de vier varianten beschreven. Iedere bekostigingsvorm heeft voordelen, nadelen 

en risico’s. Deze zijn het makkelijkst in kaart te brengen door na te denken over de prikkels voor de te 

bekostigde partij, indien die ook zelf de hele levering doet en de toegang bepaalt. We gaan daarbij uit 

van economisch gedrag, dus winstoptimalisatie door de bekostigde partij (bijvoorbeeld een aanbieder 

van SWT).

In de beschrijvingen hieronder hebben we de volgende mogelijke voordelen/nadelen/risico’s op een rij 

gezet:

• Volume (aantal cliënten): leiden de prikkels tot over- of onderproductie?

• Inzet (directe middelen per cliënt): werkt die kostenopdrijvend of juist kostendrukkend?

• Kwaliteit (van het resultaat): wordt deze omhoog of omlaag gedreven door de prikkels?

• Toegankelijkheid (selectie aan poort of daarna): maken de prikkels het economisch interessant om 

lastige gevallen te weren of (te) snel door te verwijzen?

Indien een prikkel de foute kant op wijst, hebben we tevens aangegeven welke maatregelen een ge-

meente kan nemen om dat te ontkrachten (‘mitigerende maatregelen’). Achteraan deze bijlage staat 

een grafisch overzicht van de prikkels.

14 De reden om een dergelijke strenge definitie van populatiebekostiging te hanteren, is om te voorkomen dat in de praktijk bestaan-
de functiebekostiging in een nieuw jasje wordt gehesen, zonder dat er feitelijk in de prikkels en daarmee de sturing iets verbetert. 
Dat risico is aanzienlijk, zo blijkt uit discussies over dit onderwerp in de zorg in de breedte en internationaal. In de praktijk zullen 
onder de naam populatiebekostiging vormen ontstaan die niet helemaal voldoen aan deze scherpe definitie, maar wel al goed op 
weg zijn. Zolang maar helder is gemaakt welke risico’s van perverse prikkels dat met zich meebrengt, kan een gemeente daarop 
aanvullende maatregelen zetten.
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III.2.1. Bekostigen van (beschikbaarheids)functie 

Omschrijving De aanbieder wordt betaald voor het beschikbaar stellen van een functie of voorzie-

ning, ongeacht hoeveel cliënten hiervan gebruikmaken15. Zoals beschreven redeneren 

we voor de prikkels steeds vanuit de situatie dat de cliënt geen ‘toegangsbewijs’ 

nodig heeft: de aanbieder bepaalt of en welke ondersteuning wordt geleverd. Voor-

beelden zijn een buurthuis of de beschikbaarheid van een spoedeisende hulp. Deze 

vorm van bekostiging is eenvoudig in gebruik, maar kent ook veel risico’s (perverse 

prikkels):

• Volume: de aanbieder wordt ongeacht het aantal cliënten dat gebruikmaakt van 

de voorziening betaald. Dit leidt tot een prikkel tot onderproductie. Dit kan leiden 

tot een risico omdat de bekostiging niet is gekoppeld aan het behalen van een 

vooraf afgesproken resultaat van de populatie.

• Inzet: stimuleert doelmatigheid. Dit kan echter leiden tot een risico wanneer de 

inzet niet leidt tot het beste resultaat voor de cliënt.

• Kwaliteit: de betaling vindt plaats ongeacht het behaalde resultaat. Hierdoor is er 

geen stimulans voor het leveren van hoge kwaliteit. Daarnaast is de bekostiging 

niet gericht op het stimuleren van preventie of zelfredzaamheid.

• Selectie: de aanbieder heeft de prikkel om zo min mogelijk cliënten te ondersteu-

nen. Daarnaast bestaat de kans dat de aanbieder selectief ondersteuning biedt en 

cliënten met een complexe of meervoudige vraag geen ondersteuning biedt of 

(te) snel doorverwijst.

Welke mitige-

rende maatre-

gelen?

• Volume: afspraken maken over het minimumaantal cliënten dat ondersteund 

wordt. Alternatief is het instellen van een (onafhankelijke) partij die de toegang 

bepaalt (die moet dan wel de juiste prikkels krijgen voor het doelmatig verlenen 

van toegang).

• Inzet: structuur- en proceseisen stellen.

• Kwaliteit: P4P (Pay for Performance)-elementen toevoegen: transparante af-

spraken maken over de te bereiken uitkomsten van ondersteuning (resultaten, 

vervolgkosten, korte maar ook lange termijn ten bate van preventie), en daarop 

sturen.

• Selectie: (statistische) analyse van en sturen op instroom- en verwijspatronen.
3

15 Hoeveel wordt betaald hangt in de basis af van de omvang en kenmerken van de populatie waarvoor de functie is bedoeld. In de 
praktijk is de rekensom vaak niet opgebouwd vanuit die informatie, maar wordt op basis van ervaring of globalere kengetallen 
een inschatting gemaakt hoeveel capaciteit nodig is (fte’s, vastgoed, etc.), en wat de te vergoeden kosten daarvan bedragen. Dat 
maakt voor de prikkels echter niet wezenlijk uit.
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III.2.2. Bekostigen van productie

Omschrijving De aanbieder wordt betaald voor het leveren van een activiteit, product of geheel 

traject aan een cliënt. Voorbeelden zijn de DBC’s en ZZP’s, apotheek en eerstelijnsdi-

agnostiek ziekenhuis en de huidige wijze van bekostigen in de extramurale AWBZ. 

Het zijn deze vormen die vaak worden samengevat onder ‘PxQ’. Ook het persoons-

gebonden budget, voucher of trekkingsrecht is veelal gericht op het betalen van een 

activiteit, product, of traject. De complexiteit en administratieve lasten bij bekostiging 

van productie kunnen sterk oplopen. Dat geldt vooral bij bekostiging van producten 

of trajecten waar getracht wordt in redelijk detail de vergoedingen op te bouwen. 

Bekostiging van activiteiten, bijvoorbeeld ingezette uren, kan daarentegen juist erg 

eenvoudig worden gehouden. Echter, in alle gevallen moeten gemeenten bij het in-

zetten van bekostiging op productie rekening houden met serieuze perverse prikkels:

• Volume: aangezien de aanbieder per activiteit, product of traject wordt betaald, is 

er een prikkel tot oplopende volumes en niet tot het verkleinen van zorgafhanke-

lijkheid

• Inzet: betaling per activiteit of product heeft een ‘aanzuigend’ effect naar ‘meer’ 

zorg per cliënt en ‘zwaardere’ indicaties. Bij trajectbekostiging is er wel een prikkel 

tot doelmatigheid aanwezig (aanbieder krijgt een vast bedrag per cliënt die een 

traject doorloopt). Echter, er zijn geen afspraken over de beoogde uitkomst van het 

traject dus bestaat het risico dat aanbieders juist te weinig ondersteuning per cliënt 

bieden (maar wel heel veel cliënten helpen, want dat levert wel extra trajecten op).

• Kwaliteit: bekostiging is niet gericht op het leveren van kwaliteit of het stimuleren 

van preventie of zelfredzaamheid. De bekostiging van individuele handelingen en 

deelfuncties (vanuit aanbod ingedeeld) werkt fragmentatie in de hand en ontmoe-

digt integrale vormen van ondersteuning.

• Selectie: bekostiging per activiteit of product prikkelt de aanbieder – mits het tarief 

passend is bij de zwaarte van de ondersteuning – om de cliënten te ondersteunen 

en niet door te verwijzen of af te wijzen, ook de zwaardere niet. Bij bekostiging 

per traject wordt de aanbieder geprikkeld om cliënten met een dermate zware of 

bijzondere vraag die niet binnen de standaardtarieven valt, te weigeren of door te 

verwijzen (‘af te wentelen’ op andere partijen of de nuldelijn).

Welke 

mitigerende 

maatregelen?

• Volume: afspraken maken over het maximumaantal cliënten dat ondersteund 

wordt. Dit kan mogelijk op basis van praktijkvariatieonderzoeken. Met deze maat-

regel krijgt de aanbieder feitelijk een budget, waarvoor dan wel een bepaalde 

productie moet worden gedraaid. De prikkels op de aanbieder zijn daarmee gelijk 

aan functiebekostiging met een eis aan minimumvolume. Een tweede optie is, een 

andere partij toegang te laten verlenen tot de aanbieder, bijvoorbeeld door een 

SWT dat dan wel geprikkeld moet worden tot doelmatig omgaan met de toegang 

tot de op productie bekostigde aanbieder. In dat geval is een ‘shared savings’-

constructie wellicht mogelijk, waarin zowel het SWT als de op productie bekostigde 

aanbieder (bijvoorbeeld een specialistische instelling voor jeugdhulp) beloond 

wordt indien het volume bij de aanbieder omlaag gaat.

• Inzet: structuur- en proceseisen stellen.

• Kwaliteit: P4P-elementen toevoegen (zie onder bekostiging functie).

• Selectie: (statistische) analyse van en sturen op instroom- en verwijspatronen.
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III.2.3. Bekostigen van resultaat voor de populatie (populatiebekostiging)

Omschrijving De aanbieder ontvangt een vast of onderhandelbaar bedrag per inwoner (of verze-

kerde) in zijn populatie (of gebied), voor een omschreven pakket te bereiken resulta-

ten voor die populatie. De aanbieder wordt ook op de resultaten afgerekend (P4P). 

Een (samenwerkingsverband van) aanbieder(s) is verantwoordelijk voor de populatie 

en beheert het aan hen toegekende budget. ‘Schaarsteverdeling’ vindt plaats door 

de aanbieder(s), hierdoor ligt het budgetrisico bij de aanbieder(s). Deze wijze van 

bekostigen, mits goed ontworpen en ingevoerd, neemt veel perverse prikkels en dus 

risico’s weg.

• Volume: de aanbieder wordt betaald ongeacht het aantal cliënten dat daadwerke-

lijk ondersteund wordt in een bepaald gebied. Dit leidt tot een prikkel tot minder 

productie, in ieder geval het voorkomen van onnodige overproductie. De aanbie-

der wordt dus gestimuleerd om de eigen kracht van de burger te versterken en 

te benutten. Hierdoor minimaliseert de aanbieder de zorgafhankelijkheid. Maar 

de aanbieder kan niet te weinig cliënten helpen, omdat dit tot een daling van de 

resultaten voor de populatie leidt.

• Inzet: hier geldt een analogieredenering als bij volume. Omdat de aanbieder 

wordt betaald voor het resultaat voor de populatie, is de aanbieder erbij gebaat 

om zorgafhankelijk te verminderen en te voorkomen dat dure interventies ingezet 

(moeten) worden. Dit stimuleert de doelmatigheid in het leveren van de ondersteu-

ning. Tegelijk zit er een grens aan het besparen op inzet per cliënt, omdat wordt 

afgerekend op resultaten.

• Kwaliteit: de aanbieder wordt gestimuleerd om het totale resultaat dus kwaliteit 

(voor de populatie) te maximaliseren, binnen de afspraken over welke bonus daar-

voor geldt. Dit stimuleert een wijkgebonden aanpak en preventie. 

• Selectie: het risico dat aanbieders cliënten met een complexe vraag helemaal niet 

ondersteunen is laag, aangezien dit het resultaat voor de totale populatie ten 

nadele beïnvloed. Echter, de aanbieder heeft nog de prikkel economisch onaan-

trekkelijke cliënten zo snel mogelijk af te wentelen op andere partijen (met name 

de tweedelijn). Als de ondersteuning niet adequaat wordt gecontracteerd (dat wil 

zeggen niet op goede uitkomsten) dan is de kans op uitholling van kwaliteit en 

‘doorschuiven’ van ondersteuning (naar tweedelijn) reëel.

Welke 

mitigerende 

maatrege-

len?

• Selectie: (statistische) analyse van en sturen op verwijspatronen. Sommige daarvan 

geven direct ook een inzicht in de geleverde kwaliteit voor de populatie (bijvoor-

beeld het aantal spoedopnames). Een andere manier is om de aanbieder (zeg 

een SWT) mede af te rekenen op het volume aan tweedelijn/dure ondersteuning 

die zijn populatie gebruikt. Dit is in lijn met het hierboven beschreven concept 

van ‘shared savings’, waarbij het volume omlaag wordt gebracht zonder dat het 

resultaat voor de populatie eronder leidt, en de besparing (deels) wordt doorge-

geven aan het SWT en tweedelijn (hetgeen samenwerking ten bate van substitutie 

versterkt).

 

NB: wanneer sprake is van een samenwerkingsverband van aanbieders, zonder hoofd-

aannemer, of los opererende (wellicht zelfs concurrerende) aanbieders, dan moet de 

gemeente in meer detail toezicht houden op de afspraken, resultaten, kosten en wie 

daarin welke rol speelt.
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III.2.4. Bekostigen van resultaat per cliënt 

Omschrijving De aanbieder ontvangt een vast of onderhandelbaar bedrag per cliënt voor een om-

schreven pakket te bereiken resultaten. Bij deze vorm van bekostigen kan de cliënt 

ook zelf de budgethouder zijn (pgb, voucher of trekkingsrecht). Omdat afgerekend 

wordt op resultaten staan veel prikkels al de juiste kant op. Echter, omdat de beta-

ling gekoppeld is aan individuele cliënten zijn er nog wel risico’s rondom volumeop-

drijving en selectief gedrag door aanbieders.

• Volume: de aanbieder krijgt per cliënt betaald, daarom is er een prikkel tot oplo-

pende volumes en niet tot het verkleinen van zorgafhankelijkheid.

• Inzet: de stimulans voor doelmatigheid in het leveren van ondersteuning is juist 

weer groot binnen de context van een individuele cliënt. De aanbieder is erbij 

gebaat om, zolang het beoogde resultaat (en dus vergoeding) wordt behaald, 

zorgafhankelijkheid te verminderen en te voorkomen dat hij dure interventies 

moet inzetten.

• Kwaliteit: de aanbieder wordt gestimuleerd om het resultaat dus kwaliteit (voor 

de cliënt) te maximaliseren, binnen de afspraken over welke bonus daarvoor 

geldt.

• Selectie: stimulans voor aanbieders om cliënten met een complexe hulpvraag te 

vermijden indien het tarief niet toereikend is.

Welke mitige-

rende maatre-

gelen?

• Volume: afspraken maken over het maximumaantal cliënten dat ondersteund 

wordt. Zie verder de beschouwing bij ‘bekostigen van productie’ hierboven (met 

de opmerking dat het afspreken van een maximum niet direct leidt tot populatie-

bekostiging, omdat daarvoor ook het meten van resultaten in de totale populatie 

nodig is, en niet alleen onder de daadwerkelijk geholpen cliënten).

• Selectie: (statistische) analyse van en sturen op instroom- en verwijspatronen.

Tot zover de beschouwing per basisvorm. Bovenstaande laat zien, dat mitigerende maatregelen er 

soms toe kunnen leiden dat de gemeente ineens in een andere basisvorm terecht is gekomen, of dat 

vormen erg op elkaar gaan lijken. Dat geldt bijvoorbeeld bij het toevoegen van P4P-elementen of juist 

het in de praktijk niet (op korte termijn) voor elkaar krijgen van afrekenen op resultaat. Of bij het 

afspreken van een te produceren volume of te hanteren budget. Gemeenten moeten zich hier goed 

van bewust zijn, anders kan het beleidsmatig erop lijken dat een bepaalde basisvorm is gekozen, maar 

wordt in de praktijk feitelijk met een andere vorm gewerkt. Dat kan ertoe leiden dat perverse prikkels 

over het hoofd worden gezien en dus risico’s niet actief worden beheerd.

Welke vorm het meest geschikt is in een situatie, kunnen gemeenten aan de hand van bovenstaande 

invloed op prikkels bepalen. Daarbij is in de praktijk met name van belang, of de partij die de regie 

voert (en dus een economisch belang heeft bij volume, inzet, kwaliteit en selectie) ook zelf de toegang 

mag bepalen. In bovenstaande uitwerking zijn we van die situatie uitgegaan, om de gewenste en 

perverse prikkels te laten zien. Bij de mitigerende maatregelen hebben we op enkele plekken de optie 

gegeven om die rollen te scheiden. In de praktijk speelt dat bij opties 2 en 4 (‘PxQ’ en dus open einde/

opdrijvend volume-effect). Overigens moet de partij die over toegang tot een PxQ-bekostigde functie 

besluit, alsnog een afdoende prikkel kennen om dat doelmatig te doen.

III.3. Waar past cliëntgebonden bekostiging in het plaatje?

Tot slot een beschouwing op bij welke basisvorm(en) cliëntgebonden bekostiging past (dit wordt 

ook wel cliëntvolgend genoemd). Cliëntgebonden bekostiging is veelal gericht op het betalen van 

een activiteit, product of traject. Maar de cliënt kan ook zelf een geldbudget houden. Belangrijkste 
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voorbeelden van cliëntgebonden bekostiging zijn het persoonsgebonden budget (pgb), voucher of 

trekkingsrecht. Deze zijn allemaal toe te passen in basisvorm 2 (productie) en 4 (resultaat per cliënt). 

Cliëntgebonden bekostiging kan ook worden gecombineerd met bijvoorbeeld populatiebekostiging 

(basisvorm 3). Wanneer populatiebekostiging niet voldoet of past bij de vraag en behoeften van de 

cliënt, kan in individuele gevallen gekozen worden voor cliëntgebonden bekostiging. Dit wordt in min-

dering gebracht op het budget voor de populatiebekostiging. Vooraf wordt een inschatting gemaakt 

van hoe vaak cliëntgebonden bekostiging gewenst of essentieel is. Dit bedrag wordt gereserveerd. 

Individuele omstandigheden bepalen of individuele toekenning passend is. Cliëntgebonden bekosti-

ging past het best bij:

• Een langdurige hulpvraag (met sterke nadruk op welbevinden)

• Ondersteuning die past bij persoonlijke of veranderlijke omstandigheden

• Wens tot identiteitgebonden ondersteuning

III.4. Grafisch overzicht van de prikkels per bekostigingsvorm

Iedere bekostigingsvorm heeft voordelen, nadelen en risico’s. De vorige paragrafen in deze bijlage 

gingen daar op in. In onderstaande tabel hebben we de volgende mogelijke voordelen/nadelen/risico’s 

op een rij gezet: 

• Volume (aantal cliënten): leiden de prikkels tot over- of onderproductie? 

	  overproductie /  onderproductie (uitgangspunt hierbij is dat aanbieder zelf toegang verleent)

• Inzet (directe middelen per cliënt) kostenopdrijvend of juist kostendrukkend? 

	  kostenopdrijvend,  kostendrukkend

• Kwaliteit (van het resultaat): wordt dit omhoog of omlaag gedreven door de prikkels? 

	  hoog,  laag

• Toegankelijkheid (selectie aan poort of daarna): maken de prikkels het economisch interessant om 

lastige gevallen te weren of (te) snel door te verwijzen?

	 hoog,  laag
Overzicht basisvormen bekostiging met de voor/nadelen/risico’s

Betalen voor aanbod Betalen voor resultaat 

Omvang en 
kenmerken 
populatie 

Volume 
Inzet 
Kwaliteit 
Selectie 

↓ 
↓ 
↓ 
↑ 

↓ 
↓ 
↑ 
↓      poort     ↑    verwijzen 

Omvang en 
kenmerken 
caseload 

 
Volume 
Inzet 
Kwaliteit 
Selectie 

Act/product 
↑ 
↑ 
↓ 
↓     (tarief?) 

Traject 
↑ 
↓ 
↓ 
↑     (tarief?) 

 
↑ 
↓ 
↑ 
↑     (tarief?) 

Voor/nadelen/risico’s op:
■ Volume (aantal cliënten) = ↑ overproductie / ↓ onderproductie (aanbieder doet zelf toegang)

■ Inzet (directe middelen per cliënt): ↑ kostenopdrijvend, ↓ kostendrukkend

■ Kwaliteit (van het resultaat): ↑ hoog, ↓ laag

■ Toegankelijkheid (selectie aan poort of daarna): ↑hoog, ↓laag (weren lastige gevallen, te snel

doorverwijzen)
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III.5. Relatie tussen bekostigingsvorm en risicoverdeling tussen gemeente en aanbieder

De keuze voor bekostigingsvorm heeft invloed op de verdeling van risico’s tussen gemeente en aanbie-

der. Dit staat grafisch weergegeven in onderstaande matrix:

Risicodeling gemeente (G) – aanbieder (A)

Kwaliteit (G) Kwaliteit (A) 
Afwenteling (G) Afwenteling (G) 

Betalen voor aanbod Betalen voor resultaat 

Omvang en 
kenmerken 
populatie 

1. Functiebekostiging 
 
 
 

3. Resultaten voor de populatie 
(populatiebekostiging) 

Omvang en 
kenmerken 
caseload 

2. Product- prestatiebekostiging 
 
 

4. Resultaat per cliënt 

Waar betaal je voor? 

Op basis 
waarvan 
bepaal je 
volume? 

Wachtlijsten (G) 
Overbetaling (G) 
 
 
Benutting (A) 
Overschrijding (G) 

Overbetaling: gemeente betaalt voor aanbod dat niet (gepast) wordt benut 
Overschrijding: budget gemeente overschreden 

Een korte toelichting per risico:

• Kwaliteit: alleen indien de gemeente afrekent op resultaat ligt het risico direct bij de aanbieder.

• Afwenteling: in alle vormen is afwenteling mogelijk, een perfect systeem bestaat niet en niet alles is 

via bekostiging op te lossen.

• Wachtlijsten: het politieke risico van wachtlijsten ligt altijd bij de gemeente, bij PxQ zonder plafond 

zorgen aanbieders er meestal voor dat de wachtlijsten onder controle blijven, maar de gemeente 

heeft daardoor geen controle meer over haar totaalkosten.

• Overbetaling: indien de gemeente een aanbieder een vast budget betaalt, onafhankelijk van het 

werkelijk geleverde volume, en er blijkt minder vraag te zijn, dan bestaat het risico dat de gemeente 

betaalt voor ongebruikte capaciteit of ongepast gebruik van leegstaande capaciteit.

• Benutting: indien de gemeente een aanbieder PxQ betaalt, en de aanbieder werft te weinig volume, 

dan volgt een onderbenutting van de door de aanbieder opgestelde capaciteit en dat financiële 

risico is voor de aanbieder (dit is daarmee het tegenovergestelde van het overbetalingsrisico van de 

gemeente: of de gemeente loopt overbetalingsrisico, of de aanbieder benuttingsrisico).

• Overschrijding: bij PxQ zonder plafond loopt de gemeente risico op budgetoverschrijdingen.

Tot zover de beschrijving van bekostigingsvormen zoals gebruikt in deze handreiking. Daarnaast zijn 

in de handreiking bekostigingsmodellen Wmo (Significant) ook verschillende bekostigingsmodellen 

beschreven. En zie bijlage V voor inkoopvormen zoals gebruikt door BoerCroon.
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Bijlage IV. Contractvormen

Deze bijlage is geschreven door het ministerie van VWS. De insteek voor deze bijlage is bewust conser-

vatief gekozen. In de praktijk zijn er gemeenten die bijvoorbeeld ten aanzien van IIB-diensten minder 

conservatieve keuzen maken.

In deze bijlage wordt gesproken over ‘financieringsvormen’ in plaats van de elders in de handreiking 

gebruikte term ‘contractvormen’.

Mogelijke financieringsvormen

Gemeenten kunnen voor de zorg en ondersteuning die zij inkopen kiezen voor een vorm van sub-

sidiëring of aanbesteding. Hieronder staan drie financieringsvormen die gemeenten hierbij kunnen 

overwegen.

Financieringsvorm Afdwingbaarheid prestatie (sturing op de uitvoering) Overheidsopdracht = 

aanbestedingsplicht 

Zuivere subsidie Beperkt, er wordt geen tegenprestatie vereist; alleen 

mogelijkheid tot subsidie lager of op nul vaststellen en 

terugvordering verstrekte voorschotten.

Nee 

Subsidie met uitvoe-

ringsovereenkomst 

Levering is afdwingbaar; er is sprake van een schrifte-

lijke overeenkomst onder bezwarende titel. 

Ja 

Privaatrechtelijke 

opdracht

Levering is afdwingbaar; er is sprake van een schrifte-

lijke overeenkomst onder bezwarende titel. 

Ja

Uit het schema hierboven blijkt dat bij een zuivere subsidierelatie – waarbij van de subsidieontvangers 

geen tegenprestatie wordt vereist – voor de gemeente geen aanbestedingsplicht bestaat. Deze vorm 

van financiering leidt er echter toe dat de gemeente op slechts zeer beperkte wijze richting kan geven 

aan de wijze waarop de ondersteuningstaken (alle zorg, begeleiding of andere vorm van ondersteu-

ning die per 1 januari 2015 overgaat naar de gemeenten, duiden we hier aan met het begrip onder-

steuning) worden uitgevoerd. 

Bij zowel een subsidie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsovereenkomst als een zuiver privaatrech-

telijke overheidsopdracht ontstaat voor de gemeente de plicht om deze opdracht door middel van (een 

vorm van) aanbesteden in de markt te zetten. Het ondanks deze plicht niet aanbesteden van onder-

steuning levert een aantal risico’s op:

• (Benadeelde) marktpartijen kunnen in een kort geding een verbod vorderen op verdere uitvoe-

ring van de gesloten overeenkomst(en). In een parallelle bodemprocedure kan vernietiging van de 

overeenkomst(en) worden gevorderd. De gegunde opdrachten moeten dan worden afgebroken en 

alsnog worden aanbesteed. Dit zal leiden tot onrust op de markt en kan leiden tot imagoschade.

• (Benadeelde) marktpartijen kunnen in een bodemprocedure schadevergoeding vorderen voor de 

gederfde winst door het ten onrechte missen van een kans op de opdracht. Dergelijke procedures 

komen niet veel voor. Een aantal voorbeelden in de jurisprudentie waarbij daadwerkelijk schadever-

goeding is betaald, zijn: 

• Rb. Amsterdam 18 juni 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BE9537; r.o. 5.15;

• Rb. Den Haag 18 augustus 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN4803; r.o. 4.8;

• Rb. Zutphen 4 mei 2011, ECLI:NL:RBZUT:2011:BV0451.

• De interne accountantsdienst kan concluderen dat, gelet op de wijze van contracteren, sprake is van 

onrechtmatige overheidsuitgaven als het eigen lokale inkoopbeleid niet wordt nageleefd. Als het 

gemeentelijke inkoopbeleid beperkingen oplegt die door de gemeente als niet wenselijk worden 
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beschouwd, dan is het verstandig om voor de inkoop van begeleiding (of voor bijvoorbeeld het soci-

ale domein als geheel) een generieke uitzondering op dit inkoopbeleid te maken.

Contractvorm zonder aanbesteden voor overgangsperiode 

Gelet op de grote wijzigingen in de markt voor ondersteuning als gevolg van de stelselwijziging, is het 

zeer wel verdedigbaar dat de gemeente kiest voor een overgangsperiode zonder aanbesteding voor 

de duur van het eerste jaar van genoemde stelselwijziging, vanuit de noodzaak om voor de langere 

termijn een gedegen aanbesteding van de ondersteuning te kunnen voorbereiden. Gedurende deze 

overgangsperiode kan dan (zonder aanbesteding) de ondersteuning worden betrokken bij de huidige 

aanbieders (al dan niet via een subsidierelatie). Een overgangsperiode is verdedigbaar, omdat een 

dergelijke aanpak de zorgcontinuïteit ten goede komt en beperkt blijft tot de tijd die nodig is voor de 

voorbereiding van de (complexe) aanbestedingsprocedure voor de ondersteuning op lange termijn. 

Het verdient aanbeveling om in de keuze van financieringsvorm ook rekening te houden met het 

lokale beleid ten aanzien van aanbesteding.

In de overgangsperiode kan de gemeente inventariseren welke zorgbehoefte er precies bestaat, en 

op welke wijze zij de aanbesteding van deze zorg op de langere termijn zou willen vormgeven vanuit 

haar nieuwe rol als opdrachtgever. Ook marktpartijen krijgen op deze manier de kans om hun organi-

saties aan het nieuwe stelsel aan te passen en krijgen met een dergelijke overgangsperiode de tijd zich 

voor te bereiden op de kostenbesparingen die moeten worden gerealiseerd. 

Het verdient aanbeveling om ruim van tevoren te bepalen vanaf welk moment de ondersteuning wel 

middels een (vorm van ) aanbesteding op de markt zal worden betrokken, en dit ook op transparante 

wijze aan de markt bekend te maken.16.4

Bovenvermelde aanpak leidt er qua financiering toe dat gedurende het eerste jaar:

• met betrekking tot de zorg die momenteel al door de gemeente worden betrokken niets wijzigt;

• met betrekking tot de provinciale ondersteuning de gemeenten de subsidie in plaats van de provin-

cie verstrekken;

• met betrekking tot de zorg die momenteel via de AWBZ wordt betrokken gekozen kan worden 

voor een tijdelijke opdrachtverlening op basis van privaatrechtelijke overeenkomsten17.5

Onderhands gunnen

Bij ondersteuning is sprake van zogenaamde IIB-diensten; voor dit type dienstverlening geldt – wan-

neer de drempelwaarde van EUR 200.000 wordt overschreden – vanuit nationaal en Europees aanbe-

stedingsrecht een verlicht regime. Dit regime houdt in dat bij het formuleren van de opdracht geen 

discriminerende technische specificaties mogen worden gebruikt en dat het plaatsen van een opdracht 

achteraf moet worden gemeld bij het Bureau voor Officiële Publicaties van de EG. Met andere woor-

den: voor deze opdrachten gelden op basis van de richtlijn 2004/18/EG en de Aanbestedingswet nau-

welijks procedurevoorschriften. 

Zolang geen sprake is van een grensoverschrijdend belang, staat het nationale en Europese aanbe-

16 In voorkomende gevallen kan een overgangsperiode in strijd zijn met reeds vastgelegd gemeentelijk beleid ten aanzien van aanbe-
stedingen; het is dan zaak om aanvullend beleid vast te stellen ten aanzien van de inkoop van jeugdhulp. 

17 De gemeente kan bijv. kiezen voor een systeem zoals dat door bepaalde zorgkantoren voor contractering van de AWBZ wordt 
gehanteerd: zorgaanbieders die inschrijven op een zorguitvraag krijgen een (jaar)contract, mits zij aan bepaalde objectieve criteria 
voldoen (zoals minimumeisen aan de bedrijfsvoering, de bekwaamheid, financiële draagkracht en uitsluitingsgronden). Met 
bestaande zorgaanbieders wordt gecontracteerd op basis van volumes die in het voorgaande jaar zijn gerealiseerd. Met nieuwe 
zorgaanbieders wordt een (in de uitvraag vastgesteld) aanvangsvolume afgesproken. De overeenkomsten met de zorgaanbieders 
voorzien in de mogelijkheid tot tussentijdse herschikking, zulks op basis van daadwerkelijk gerealiseerde volumes (oftewel: bij een 
zorgaanbieder die slechts een deel van zijn volume realiseert wordt volume weggehaald ten behoeve van zorgaanbieders die meer 
realiseren dan overeengekomen). 
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stedingsrecht onderhandse gunning van opdrachten voor verlening van IIB-diensten toe. Echter, in de 

meeste gevallen zal de gemeente ervan op de hoogte zijn dat meerdere marktpartijen daadwerkelijk 

geïnteresseerd zijn om deze zorg te bieden. Mede op basis van de algemene beginselen van behoor-

lijk bestuur zullen deze partijen niet zonder meer door de gemeente gepasseerd mogen worden. Dit 

betekent dat de marktpartijen in de gelegenheid gesteld moeten worden om naar de opdrachten mee 

te dingen. Een volledige ‘traditionele’ aanbestedingsprocedure is daarvoor echter niet noodzakelij-

kerwijs vereist. Mogelijk kan ook worden volstaan met het opzetten van een andersoortig verdelings-

mechanisme op basis van objectieve – en voor de marktpartijen kenbare – criteria, waarmee tegemoet 

kan worden gekomen aan de specifieke kenmerken van de zorgmarkt. Ook dit mechanisme kan als 

specifiek beleid worden vastgesteld.
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Bijlage V. Toelichting passende inkoopvorm per type ondersteuning

In het voorbeeld van BoerCroon in paragraaf 7.2.4 zijn inkoopvormen per type ondersteuning van 

jeugdhulp omschreven. Zowel de inkoopvormen als het type ondersteuning zijn in deze bijlage verder 

toegelicht. 

Op hoofdlijnen zijn drie inkoopvormen te onderscheiden:

• Licence to operate: Aanbieders verwerven het recht om te mogen leveren tegen vastgestelde prij-

zen, voorwaarden en bijbehorende kwaliteit. Gemeenten maken geen volumeafspraken. Randvoor-

waarde hierbij is dat het toegangsbesluit onafhankelijk van de hulpverlening wordt genomen. Zie 

hiervoor ook paragraaf 6.2.3 ten aanzien van de discussie over toegang en inzet van experts uit de 

tweedelijn bij het toegangsbesluit.

• Capaciteit: Aanbieders krijgen betaald naar de prestatie die zij leveren, meestal in welomschreven 

product/dienstcombinaties. Zij reserveren daarvoor capaciteit in termen van mensen en middelen. 

Gemeenten maken zowel prijs- als (gedeeltelijke) volumeafspraken (minimum en/of maximum).

• Resultaat: Aanbieders leggen zich vast om door de gemeente vastgestelde maatschappelijke resulta-

ten te behalen en hebben daarin veel vrijheid als het gaat om hoe ze dit doen. De gemeente maakt 

prijs- en resultaatafspraken, in de vorm van een budget voor een populatie en/of te leveren functie, 

met bonus/malus op basis van de werkelijk behaalde resultaten.

De in het voorbeeld genoemde typen ondersteuning zijn in onderstaande tabel nader toegelicht.

Type / soorten 

ondersteuning

Toelichting Type / soorten 

ondersteuning

Toelichting

Meldpunt 

AMHK

Advies en Meldpunt Huiselijk 

geweld en Kindermishande-

ling

Dagbehande-

ling

Dagbehandeling voor speci-

fieke doelgroepen (J&O, LVB 

en GGZ)

Crisiszorg De crisiszorg, verblijf en ambu-

lante interventies

Intramurale niet 

hooggespeciali-

seerde zorg

Alle intramurale zorg voor ver-

schillende doelgroepen (J&O, 

LVB en GGZ) met uitzondering 

van de hooggespecialiseerde 

intramurale zorg

Programmeer-

bare ambulante 

zorg

Gestandaardiseerde ambu-

lante zorgprogramma’s voor 

verschillende doelgroepen 

(J&O, LVB en GGZ)

Jeugdzorgplus Gedwongen opname, gesloten 

verblijf en gedwongen behan-

deling

Hooggespe-

cialiseerde 

ambulante en 

intramurale 

zorg

Zeer gespecialiseerde (derde-

lijns) ambulante en intramu-

rale zorg voor verschillende 

doelgroepen

Jeugdreclasse-

ring & Jeugdbe-

scherming

Alle taken van jeugdbescher-

ming en jeugdreclassering

Wijkzorg & Am-

bulant (maat-

werk)

Gedeelte van ambulante zorg 

dat maatwerk vereist en wordt 

uitgevoerd binnen de wijk-

teams

Indicatiestelling Het beoordelen van de pro-

blematiek en vaststellen welke 

zorg nodig is om de proble-

men aan te pakken

Pleegzorg Pleegzorg Vervoer Vervoer van jeugdigen
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Bijlage VI. DBC-systematiek in de GGZ

De DBC-systematiek is in 2008 ingevoerd voor de GGZ. De invoering kwam voort uit de overheve-

ling van de AWBZ naar de Zvw. De DBC-systematiek is ingevoerd om voor overheid, zorgaanbieder, 

zorgverzekeraar én patiënt beter inzicht te bieden in behandelkosten en zorggebruik, door patiënten 

te groeperen in kostenhomogene groepen, gebaseerd op diagnose. GGZ-zorgaanbieders onderhande-

len direct met zorgverzekeraars over de prijs en kwaliteit van de zorg.

Een DBC beschrijft het traject dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft, vanaf het eerste con-

tact tot en met de behandeling die hieruit eventueel volgt, met een maximumduur van een jaar. Wan-

neer hierna nog zorg nodig is, wordt een nieuwe DBC geopend of gaat de patiënt over naar de AWBZ.

Onderstaand figuur geeft weer dat er verschillende typen DBC’s te onderscheiden zijn.

 

Verschillende typen DBC’s 
Per patiënt combinatie mogelijk van behandeling en verblijf 

Bijzonder 
Alleen indirecte tijd, 
 diagnostiek of crisis 
 

Kort 
Tot 250 minuten directe tijd 
 

Lang/intensief 
Per diagnoseclassificatie 
 

Behandelgroepen 

Verblijfsgroepen 
24-uursverblijf 

DBC s 

Een GGZ-DBC is opgebouwd uit activiteiten en verrichtingen en de daaraan bestede directe en indirec-

te tijd. Afhankelijk van de set van activiteiten en verrichtingen en de tijd die hieraan besteed is, wordt 

een bepaalde productgroep en verblijfssoort afgeleid. Aan de productgroepen en verblijfsoorten zijn 

maximumtarieven verbonden (in de onderhandeling tussen verzekeraar en aanbieder kunnen lagere 

prijzen worden afgesproken). Naast de set van activiteiten wegen ook de disciplinemix en vaste lasten 

mee (in geval van verblijf) in de totstandkoming van de tarieven. De tarieven worden jaarlijks door de 

NZa vastgesteld.

Het overgrote deel van de DBC’s betreft ambulantebehandel-DBC’s die langer dan 250 minuten duren. 

De basis hiervoor is de diagnose die door de hoofdbehandelaar wordt gesteld op basis van de DSM-

classificatie (onlangs is hiervoor DSM V gelanceerd, maar de DBC-systematiek gaat nog uit van DSM 

IV). Per diagnose bestaan er verschillende productgroepen, oplopend in patiëntgebonden (directe en 

indirecte) tijd en tarieven. Op deze manier wordt onderscheid gemaakt in zorgzwaarte tussen patiën-

ten. Een productgroep bestaat dan uit een range van minuten, bijvoorbeeld Pervasieve stoornissen, 

van 250 tot 800 minuten. Op de volgende bladzijde is een voorbeeld hiervan opgenomen uit de DBC-

Inkoopgids 2013.
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De DBC-systematiek kent een aantal perverse prikkels. Dit komt doordat de betaling afhangt van het 

aantal aan de patiënt bestede minuten. In onderstaand plaatje is te zien dat het voor instellingen van 

belang is om in een DBC niet structureel aan de bovenkant van de range van minuten uit te komen, 

aangezien ze dan niet uit de kosten komen. Hoe groter de tijdsrange, hoe groter de consequentie voor 

een instelling. Instellingen sturen in de DBC-systematiek nu ook op deze zogeheten treden, om ervoor 

te zorgen dat ze gemiddeld aan de onderkant van de range uitkomen. Dit leidt mogelijk tot upcoding: 

instellingen bieden net een aantal sessies meer in een behandeling om op die manier gunstig uit te ko-

men. Andersom vormen de treden ook een belemmering voor innovatie: als de aanbieder een kortere 

behandeling kan invoeren kost het hem mogelijk ook inkomsten.

Vereenvoudigd – minuten vs. euro’s 

Euro 

Minuten 

DBC X 

DBC Y 

DBC Z 

Opbrengsten 

Kosten 

Een ander nadeel is dat de segmentatie in groepen primair wordt gemaakt ten aanzien van diagnose 

en tijd. Soms zijn er echter nog andere factoren die de kostprijs beïnvloeden die niet meewegen in de 

DBC-systematiek, zoals een superspecialistische setting met een duurdere mix aan personeel, waar de 

zorg afwijkt van evidence based behandelingen waarop het tarief van de DBC is gebaseerd.

 



86

Bijlage VII. Beschouwing op relatie toegang, levering en bekostiging

Best passende bekostiging volgt uit eerdere keuzen

De keuzen in de inrichting van de toegang (wie neemt het toegangsbesluit) en de levering (wie is de 

‘regisseur’ in de tweedelijn, en zijn er daar meerdere van zodat er concurrentieprikkels kunnen optre-

den) geven antwoord op de best passende bekostiging van de tweedelijn. Deze zetten we hieronder 

uiteen per optie wie het toegangsbesluit neemt. Zie bijlage III voor een gedetailleerde beschrijving van 

de basisvormen van bekostiging.

RegisseurToeleiding

Toegangsbesluit

LeveringToegang

Relatie tussen toegang, levering en bekostiging

De verschillende opties zijn weergegeven in onderstaand plaatje.

Wie neemt toegangsbesluit Best passende bekostigingsvorm

Burger zelf Functiebekostiging

Aanbieder tweedelijn (regisseur) Populatiebekostiging

(indien niet haalbaar, dan functiebekostiging)

SWT/basisvoorziening Resultaatbekostiging per cliënt

(indien niet haalbaar, dan productiebekostiging)Andere partij

De situatie dat de ondersteuning vrij toegankelijk is en de burger het toegangsbesluit neemt zal zich 

voor de tweedelijnsondersteuning naar verwachting beperkt voordoen. Aangezien de toegang door 

burgers zelf niet te controleren is, past hier geen PxQ-bekostiging. Indien de marginale kosten nihil 

zijn, valt het volumerisico overigens mee. Maar feitelijk zal de gemeente een vast of in ieder geval ge-

maximeerd budget beschikbaar stellen. Aangezien het moeilijk te controleren is welke burgers zichzelf 

toegang geven, kan de aanbieder lastig op resultaten worden afgerekend. Feitelijk is dan dus sprake 

van functiebekostiging. Op dat moment maakt het voor de kostenbeheersing ook niet meer uit of er 

één of meerdere aanbieders zijn gecontracteerd – het totale budget staat namelijk vast. 
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Indien het toegangsbesluit door de aanbieder zelf wordt genomen en de ondersteuning ook alleen 

door die ene aanbieder wordt verstrekt, ligt een bekostiging op basis van de kenmerken van de popu-

latie voor de hand. Dat is dus functiebekostiging of populatiebekostiging, die beide het volumerisico 

van de gemeente afdekken. Indien de gemeente de aanbieder financieel afrekent op resultaten, is 

sprake van populatiebekostiging, met alle voordelen van dien (zie bijlage III). Anders is het functiebe-

kostiging.

Indien er meer dan één aanbieder is die zelf het toegangsbesluit mag nemen, is er geen eenduidige 

koppeling meer tussen de populatie en een individuele aanbieder. De aanbieders bepalen dan samen 

het volume en het resultaat in de populatie. Bijkomend probleem is dat iedere aanbieder kan claimen 

dat hij de meeste en zwaarste vragen van burgers krijgt. De gemeente kan dus niet objectief bepalen 

welk volume en resultaat bij welke aanbieder passend zou zijn. Een PxQ-bekostiging is dan een groot 

risico. De gemeente kan nog wel op beste inschatting een totaalbudget verdelen tussen aanbieders. 

Afrekenen op resultaten is weer veel lastiger, omdat de gemeente niet kan weten welke vragen bij 

welke aanbieder terechtkomen. Kortom, in dit geval geldt functiebekostiging per aanbieder.

Wanneer het toegangsbesluit niet door de burger of aanbieder zelf wordt genomen, is een PxQ-bekos-

tiging van de tweedelijn mogelijk. Het toegangsbesluit ligt dan bij het SWT of andere basisvoorziening, 

of bij een andere partij (zoals het Wmo-loket). Indien deze partij financieel wordt geprikkeld het volu-

me in de tweedelijn te beperken, neemt het opdrijvende risico van PxQ af. Uiteraard kan de gemeente 

ook een maximumaantal verwijzingen afspreken (zie verder de notitie ‘Sociale wijkteams in ontwikke-

ling’ voor een bespreking van populatiebekostiging op SWT en andere mogelijkheden begrenzingen 

op de tweedelijn in te regelen via de basisvoorzieningen). Het voordeel van PxQ-bekostiging is dat de 

gemeente een extra instrument heeft om concurrentie te stimuleren (aanbieders betalen naargelang 

het door hen aangetrokken volume, met als idee dat een hoger volume voortkomt uit beter werk door 

de aanbieder die daarmee burgers aantrekt).

Indien het toegangsbesluit een heldere categorisering van de hulpvraag en verzwarende omstan-

digheden bevat, is per aanbieder bekend hoe zwaar de hulpvragen zijn. Als dan resultaten van de 

aanbieder(s) ook goed kunnen worden gemeten, kan de aanbieder dus op een faire manier financieel 

worden afgerekend op de resultaten. Dan spreken we over ‘resultaatbekostiging per cliënt’, de te pre-

fereren versie van PxQ-bekostiging vanwege de ingebouwde kwaliteitsprikkels. Omdat vergelijkbaar-

heid van zorgzwaarte in de praktijk op de korte termijn vaak lastig zal blijken, kan (tijdelijk) worden 

teruggevallen op ‘productiebekostiging’.
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Bijlage VIII. Strategisch partner versus zakelijk inkoper op afstand

Dit hoofdstuk beschrijft in meer detail de uitgangspunten van de gemeente voor de relatie met de 

aanbieders, teneinde de gewenste continuïteit van ondersteuning te waarborgen en innovatie (op 

kwaliteit en kosten) te stimuleren.

In het meest eenvoudige geval konden gemeenten de positie van zakelijk inkoper op afstand innemen: 

het in te kopen product is helder omschreven, de verantwoordelijkheden van de individuele aanbieders 

zijn makkelijk te controleren, en de bekostigingsprikkels zorgen voor het juiste gedrag. Echter, dit is 

meestal niet de situatie. Deels om fundamentele, deels om tijdelijke redenen. Vandaar dat gemeenten 

in meer of mindere mate aanbieders als strategische partners moeten behandelen, in ieder geval op de 

korte termijn. De werkgroep is overigens van mening dat dat de zakelijkheid niet in de weg hoeft te 

staan.

De fundamentele afhankelijkheid die gemeenten van bepaalde aanbieders hebben, heeft te maken 

met het hoge belang van het werk dat die aanbieders uitvoeren voor de gemeente, alsmede het risico 

dat een dergelijk aanbod niet (altijd) beschikbaar is. Uit de veelgebruikte Kraljic-matrix volgt dan, dat 

de gemeente dergelijke aanbieders als strategisch partners moet benaderen. In de notitie over inkoop 

nulde-, en eerstelijn (‘Sociale wijkteams in ontwikkeling’) zijn de wijkteams als zodanig aangemerkt, 

gezien de rol die ze hebben bij preventie, signalering en toeleiding, alsmede de constatering dat ge-

meenten niet makkelijk van de ene op de andere dag de wijkteaminfrastructuur bij een andere partij 

kan contracteren (dat heeft onder meer te maken met de inleertijd en lokale verbanden van wijk-

teams).

Een strategisch partnerschap kenmerkt zich door intensieve samenwerking om uit te vinden welk 

aanbod nodig is, welke opbouw dat moet kennen en welke kosten daarbij horen. Gemeenten schake-

len regelmatig met aanbieders om samen te leren van de praktijk en plannen bij te stellen. Zeker in 

de beginfase van inkoop door gemeenten en het opbouwen van nieuwe infrastructuur of netwerken 

door aanbieders, is het samen leren en verbeteren cruciaal. In een latere fase kan de relatie dan weer 

opschuiven naar een zakelijke inkoper, op het moment dat alle partijen in hun rol zijn gegroeid en 

er afdoende zicht is op de resultaten die van aanbieders kunnen worden verwacht en de risico’s die 

gemeenten lopen.

Dit betekent ook dat gemeenten initieel minder inzetten op rechtstreekse concurrentie tussen aan-

bieders, omdat via een samenwerking met alle partners sneller zaken voor elkaar te krijgen zijn. 

Gemeenten moeten dan wel op een andere manier aanbieders prikkelen, bijvoorbeeld door middels 

benchmarks de prestaties zichtbaar te maken en daarover in gesprek te gaan met aanbieders. Tevens 

benadrukt de werkgroep dat de gemeente middels een intensieve relatie ook impact heeft op cultuur 

en gedrag bij aanbieders, bijvoorbeeld door persoonlijke interventies, relatieopbouw en het aanspre-

ken van aanbieders op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Feitelijk is dat ook een vorm van, 

zeer nuttige, sturing.

Het aantal aanbieders waarmee een gemeente een dergelijke intensieve samenwerking kan vorm-

geven is wellicht om praktische redenen beperkt. Maar gemeenten laten zien deze groep zo groot 

mogelijk te willen houden. Daarbij speelt ook mee dat reductie van het aantal aanbieders ook de 

inkoopmacht van de gemeente verkleint. De gemeente verbindt zich met haar keuze namelijk voor 

langere tijd aan een (beperkte set) aanbieder(s). Overigens kan middels onderaannemerschap alsnog 

een grotere variëteit in deelnemende aanbieders worden gerealiseerd, terwijl de gemeente primair 

stuurt op de hoofdaannemers (de partners).
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Dit alles werkt door in de contractering en wijze van afrekenen van aanbieders. Bij een strategisch 

partnerschap worden de risico’s meer gedeeld tussen gemeente en aanbieder. Dat past ook bij een situ-

atie waar de gemeente meer meestuurt. Risicodeling speelt uiteraard bij de kosten. Indien het in het 

belang is van de gemeente om continuïteit van ondersteuning en kwaliteit te borgen, gaat ze anders 

om met de risico’s van overschrijdingen bij een aanbieder of het volumerisico dat de aanbieder bij een 

PxQ-bekostiging loopt (indien het volume tegenvalt, worden de vaste kosten wellicht niet gedekt). Een 

andere manier om het financieel risico van aanbieders te beperken is het aangaan van meerjarencon-

tracten of steun bij de financiering. Ook bij kwaliteit en toegankelijkheid speelt risicodeling, wanneer 

de gemeente bij incidenten of wachtlijsten zelf nadrukkelijk meekijkt en –stuurt hoe dit op te lossen 

(in plaats van het probleem alleen bij de aanbieder te laten). Dit raakt aan een politieke component 

van de keuze: hoeveel afstand wil de gemeente van de eerstverantwoordelijken houden?

Voorbeelden van balans in relatie

Gemeenten moeten op basis van de criteria ‘belang van aanbod’ en ‘risico beschikbaarheid aanbod’ 

bepalen of en op welke manier een strategisch partnerschap wordt ingevuld. Bij wijkteams maken 

gemeenten al andere keuzen. Sommige gaan zover dat ze zelf de teamleiders leveren en dus in feite 

zelf aanbieder zijn geworden, andere gemeenten willen juist de afstand bewaren en contracteren 

verschillende aanbieders voor verschillende delen van de gemeente, om zo onderling te kunnen 

vergelijken en leren. Hetzelfde geldt voor de tweedelijn. Eenvoudig pedagogisch aanbod is meestal 

afdoende beschikbaar om zakelijk en op afstand in te kopen. Echter, een crisisfunctie kent hogere 

vaste kosten en benodigde expertise, komt dus minder vaak voor, en is van belang voor de continu-

iteit en kwaliteit. In dat geval gaan gemeenten intensiever met de aanbieder samenwerken om het 

juiste aanbod beschikbaar te hebben. Daarnaast kunnen gemeenten ervoor kiezen in de bekostiging 

het risico voor de aanbieder te verlagen, bijvoorbeeld door de vaste kosten te garanderen en alleen 

de variabele kosten (deels) voor risico van de aanbieder te laten zijn. Tevens kan het risico van inves-

teringen in vastgoed worden verlaagd door meerjarenafspraken te maken met de aanbieder.

Afhankelijkheid van expertise aanbieder bij toegang

Een andere reden waarom gemeenten specialistische aanbieders als strategisch partner kunnen zien, 

is de afhankelijkheid van hun expertise bij het scherp inregelen van de toegang tot de tweedelijn. 

Een voorbeeld is de inrichting van een team van experts dat wijkteams ondersteunt bij het nemen 

van de juiste toegangsbesluiten. Op het moment dat een specialistische aanbieder daarin een be-

langrijke rol speelt, verandert de relatie met de gemeente direct. Aan de ene kant is de gemeente 

afhankelijk, aan de andere kant heeft ze een nog grotere reden om alert te zijn op perverse prikkels 

op de toegang. Een strategisch partnerschap-benadering kan de gemeente dan helpen om vertrou-

wen te bouwen, expertise op te doen, en tegelijk een stevige vinger aan de pols te houden.
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Macrosturing via jaarcyclus versus ruimte voor innovatie tijdens het jaar

Een balans die gemeenten moeten vinden is in hoeverre zij via de jaarcyclus en -budgettering sturen 

op het systeem, en in hoeverre de aanbieders de ruimte hebben tijdens het jaar te innoveren (zon-

der daarvoor steeds terug te moeten naar de gemeente).

Uitgangspunt van de werkgroep is, dat zo min mogelijk moet worden dichtgeregeld vooraf en van 

bovenaf. Tevens is uitgangspunt, dat een innovatieve partij in ieder geval tijdelijk meedeelt in de 

bereikte besparingen, zodat investeringen en mogelijk margeverlies zijn gedekt en de aanbieder 

ook financieel een beloning krijgt.

• Macrosturing: onder macrosturing verstaan we het maken van (meer)jarenplannen en stuurcy-

clus. Bij voorkeur maakt een gemeente gezamenlijk met aanbieders een schets van het gewenste 

systeem, een tekening van het gewenste landschap. In dit landschap staat beschreven welke 

producten er geleverd worden, inclusief het verwachte volume en de infrastructuur die daarvoor 

nodig is. Vervolgens spreekt de gemeente met alle aanbieders een budget met meerjarenper-

spectief af. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over budgetreductie, omdat het aandeel residentiële 

ondersteuning wordt verminderd, en tegelijk budgetgroei voor de ondersteuning van deze 

burgers in een ambulante setting. Daarnaast worden afspraken gemaakt over aantal en wijze 

van toegangsverlening. Deze ‘blauwdrukbenadering’ werkt goed als ondersteuningsoplossingen 

bekend zijn. Risico’s voor continuïteit van ondersteuning worden op deze wijze verlaagd, omdat 

in deze macrosturing rekening wordt gehouden met de vaste lasten die spelen bij dure infrastruc-

tuur en de risico’s van transitiekosten bij aanbieders.

• Microsturing: Microsturing is gericht op het geven van alle ruimte voor ‘ad hoc’ innovaties. Hier-

mee bedoelen we innovaties die aanbieders in de dagelijkse praktijk ontwikkelen en ontdekken. 

Deze vormen van innovatie willen gemeenten niet tegenwerken of belemmeren maar juist de 

ruimte geven. Indien deze micro-innovaties blijken te werken in de praktijk, worden ze verwerkt 

in de meerjarencyclus en op grotere schaal geborgd via de macrobenadering. Echter, elders in de 

notitie bespreken we het risico dat vaste budgetten innovatie hinderen. Tevens bespreken we dat 

PxQ-bekostiging ervoor zorgt, dat aanbieders moeten oppassen voor de financiële gevolgen van 

innovaties die hun volume reduceren. Als oplossingen bespreken we de mogelijkheid maar een 

deel van de budgetten vooraf te verdelen en de rest gedurende het jaar toe te wijzen. Tevens 

bespreken we hoe het instrument shared savings veel ruimte kan bieden. 
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Bijlage IX. Deelnemers aan de werkgroep tweedelijn

Monique Peltenburg Gemeente Amersfoort

Herm Kuipers Gemeente Amersfoort

Ineke Bakker Gemeente Rotterdam

Stef de Weerd Gemeente Rotterdam

Kristine Leenman Gemeente Haarlemmermeer

Nicole Smit Gemeente Haarlemmermeer

Jeroen Tomassen Gemeente Zoetermeer

Robin van Vliet Gemeente Leidschendam-Voorburg

Ronald Bellekom VNG

Geert Schipaanboord VNG

Anno van der Veen Min. VWS - Transitiebureau

Peter van Oostenbrugge Min. VWS - Transitiebureau

Joost Kruytzer KPMG Plexus

Maaike Taconis KPMG Plexus

Sanneke de Smit KPMG Plexus

Daarnaast heeft de werkgroep een aantal mensen geïnterviewd. De werkgroep bedankt hen hartelijk 

voor hun input. Deze input heeft de werkgroep gewogen en daaruit heeft ze keuzen gemaakt welke 

input zij opneemt in de notitie. Dit zijn Ellen van der Vorst (Achmea), Ronald Ruijters (VGZ), Daan 

Rooijmans (CZ), Johan Dusseljee (Elker), Gé Scholten (Jeugdzorg Nederland) en Gerard Kersten (Dich-

terbij).



In samenwerking:
Gemeente Amersfoort
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Rotterdam
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Transitiebureau Wmo
Transitiebureau Jeugd
Vereniging van Nederlandse Gemeenten


