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Aanleiding: gemeenten staan aan de lat om lokale zorg slim vorm te geven
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor het sociale domein overgenomen van het Rijk. Door 

drie majeure decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het leveren van conti-

nue en adequate ondersteuning op verschillende leefvelden aan haar bewoners. Deze decentralisaties 

zijn gepaard gegaan met verschillende kortingen. Dit versterkt de wens om deze lokale ondersteuning 

op slimme, effectieve en efficiënte wijze vorm te geven. Door meer nadruk te leggen op integraliteit 

en het voorkomen van escalatie kunnen kosten bespaard worden en burgers beter worden geholpen. 

Het vehikel om deze transitie in de praktijk vorm te geven is in veel gemeenten het sociale (wijk)team. 

Hoewel de verschijningsvormen sterk verschillen en ook het takenpakket sterk uiteenloopt, zien we 

een aantal overeenkomsten. Doelstelling van de meeste wijkteams is tenminste het snel kunnen reage-

ren op de hulpbehoefte. Daarnaast zien we dat de meeste wijkteams werken vanuit een integrale visie 

op hulpverlening, geen hokjes, maar tegelijkertijd werken aan alle leefvelden. 

De uitdaging van nu: hoe ziet het ideale wijkteam eruit?
Bij de inrichting van de aanpak speelt momenteel de vraag welke organisatievorm de wijkteams ideali-

ter zouden moeten krijgen. Een aantal gemeenten (Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Haarlem) hebben 

een vraag neergelegd bij het programma sociale teams en het OTD om nader te analyseren hoe door 

de keuze van een specifieke organisatievorm de optimale prikkels tot stand komen om optimaal te 

kunnen presteren. Om hieraan tegemoet te komen is een stappenplan opgesteld met een behoorlijke 

dosis economische logica. In deze logica staat de werking van prikkels centraal. Prikkels kunnen immers 

het gedrag van mensen en organisaties beïnvloeden. Door in een samenwerkingsrelatie slimme prik-

kels in te bouwen, is het gedrag van de partners in die relatie zodanig te sturen, dat ze gaan handelen 

in elkaars belang. We spreken dan over het parallelliseren van belangen.

Het toegepaste stappenplan
Het stappenplan bevat vijf stappen:

1. In kaart brengen van belangen van gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, bewoners en wijkteams 

(waar ze als zelfstandige organisatie bestaan);

2. In kaart brengen van taken en risico’s van deze partijen;

3. Identificeren van tegengestelde belangen of ongewenst gedrag;

4. Benoemen van prikkels om te zorgen dat partijen gaan handelen in elkaars belang; 

5. Vinden van een geschikte organisatievorm.

Als belangen, taken, risico’s en prikkels eenmaal helder in beeld zijn, ontstaat automatisch een beeld 

van de optimale samenwerkingsvorm. Om die samenwerkingsvorm verder in te vullen, kijken we in 

een volgende sessie naar de mandaten, taken en afspraken die er moeten komen. De organisatievorm 

wordt dus het resultaat van de analyse, en is wat ons betreft niet het vertrekpunt.

In onderstaand figuur is het denkkader voor de analyse schematisch weergegeven. Hier zien we op 

welke manier prikkels een impact hebben op gedrag:
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Er is een onderscheid te maken tussen gewenst en getoond gedrag. Als het getoonde gedrag tekort-

schiet, dan moet er een prikkel in werking treden om dat gedrag te ‘corrigeren’. Als de prikkel echter 

van voldoende omvang is, is het opleggen ervan vaak niet eens nodig. Het gewenste gedrag ‘ontstaat 

vanzelf’.

Stap 1 In kaart brengen van belangen 

Een goede afweging met betrekking tot de organisatievorm van wijkteams begint met een analyse van 

belangen. Zo krijgen we een gevoel bij de drijfveren van iedere partij. Dit is zinvol als we straks gaan 

nadenken over de prikkels die nodig zijn om de belangen van alle partijen gelijkgericht te maken. Met 

als ultiem doel dat elke partij handelt in het belang van de anderen. 

Het is de kunst om doelen en belangen zo concreet en eerlijk mogelijk te benoemen, ook als dat 

betekent dat we ‘politiek incorrect’ moeten zijn. De relevante partijen zijn in elk geval de gemeente 

en de zorg- en welzijnsinstellingen. Daarnaast kijken we naar de bewoners van een wijk. Idealiter 

vertegenwoordigt de gemeente natuurlijk de belangen van haar bewoners, maar soms is dat niet 

automatisch het geval. Om eventuele tegengestelde belangen tussen gemeente en bewoner in beeld 

te brengen, zijn bewoners als een aparte partij geanalyseerd. Ook het wijkteam is toegevoegd, terwijl 

een wijkteam één van de mogelijke organisatievormen is om de zorgtaken van de gemeente in te vul-

len. Maar omdat veel gemeenten al een wijkteam hebben, kan je ze meenemen als aparte partij. We 

gaan er hierbij wel vanuit dat het wijkteam een eigenstandige organisatie is. Zo ontstaat het volgende 

overzicht van belangen.

Gemeenten Zorg- en welzijn Bewoners Wijkteam

	Zoveel mogelijk kwaliteit 
van zorg tegen zo laag 
mogelijke kosten

	Toegankelijke zorg
	Zoveel mogelijk veilig-

heid en leefbaarheid in 
de wijk (door het voor-
komen van escalaties)

	Continuïteit organisatie 
borgen door:
o Winst te maken
o Marktaandeel te 

vergroten
	Imago beschermen door 

goede zorg te leveren

	Een oplossing voor een 
(zorg)probleem

	Zo min mogelijk kosten
	Toegankelijke zorg
	Zelfregie

	Continuïteit organisatie 
borgen door:
o Winst te maken
o Marktaandeel (in de 

keten) te vergroten
	Autonomie
	Imago beschermen door 

goede zorg te leveren

Tabel 1: Belangen – wat wil elke partij?

Stap 2 In kaart brengen van de taken en risico’s van partijen

De analyse van risico’s is relevant omdat dit input geeft voor het samenwerkingsmodel. Vanuit econo-

misch perspectief moet een risico worden belegd bij de partij die het beste in staat is om het risico te 

beheersen. De partij die het beste geëquipeerd is om ofwel de oorzaak van het risico ofwel het gevolg 

van het optreden van het risico te beperken, maakt immers de minste kosten en is waarschijnlijk het 

meest succesvol in het voorkomen/beheersen van narigheid. 

Dit hangt nauw samen met de taken die elke partij in de samenwerkingsrelatie op zich neemt. Als elke 

Gewenst gedrag

Daadwerkelijk
getoond gedrag

Als getoond < gewenst

Sturing gedrag

Prikkelmechanisme

Monitoring:
Gewenst = getoond?



5Vereniging Van nederlandse gemeenten

partij de taken vervult die vanuit zijn eigen competenties bij hem passen, levert dat al vrijwel automa-

tisch een goede basis voor de risicoallocatie op. Dit klinkt enorm voor de hand liggend, maar als we het 

écht toepassen, heeft het vaak verstrekkende gevolgen voor de wijze waarop met name de publieke 

partij acteert in de samenwerking. Overheden hebben de neiging om zich sterk te bemoeien met de 

wijze waarop private aanbieders hun werk uitvoeren. Ze bemoeien zich met de vraag HOE een werk of 

dienst wordt uitgevoerd. Als we echter geloven in het principe dat elke partij moet doen waar hij goed 

in is, dan zou de overheid zich moeten beperken tot het goed formuleren van WAT zij wil. De wijze van 

realiseren van die wens, hoort thuis bij de specialist. Een grove analyse van de taken van partijen, levert 

bijvoorbeeld het volgende overzicht op:

Gemeenten Zorg- en welzijn Bewoners Wijkteam

Voeren van regie, door:
	Opdrachtgever te zijn
	Kaders en doelen te 

stellen
	Kwaliteit te toetsen
	Verantwoording af te 

leggen

Verlenen van zorg door:
	Risico’s te signaleren en

te beheersen
	De wet na te leven
	Relaties te onderhouden 

met opdrachtgevers

	Actief meewerken aan de 
oplossing van probleem

	Een hulpvraag stellen

	Tijdig en adequaat de 
vraag van een bewoner 
vaststellen

	Lichte ondersteuning 
geven

	Doorgeleiden naar 
specialistische zorg, het 
liefst zo min mogelijk

	Aanwezig zijn voor be-
woners

	Deskundigheid 
door ontwikkelen
	Kwaliteit leveren
	Samenwerken met vind-

plaatsen

Tabel 2: Taken – wat doet elke partij?

Alleen al wanneer we kijken naar de lengte van de lijst met taken, zien we dat het wijkteam veel taken 

heeft. De gemeente bepaalt vooral de randvoorwaarden en stelt (mede namens de bewoners) de WAT-

vraag. Gegeven de taken van het wijkteam, ligt het voor de hand dat het wijkteam zelf bepaalt HOE 

deze vraag wordt beantwoord.

Vervolgens kijken we welke risico’s door partijen worden gelopen. Risico’s definiëren we kortgezegd 

als van buiten komend ‘onheil’ met een negatieve impact op de gewenste uitkomst. Het is bij het 

inventariseren van risico’s belangrijk om zowel een oorzaak als een gevolg te benoemen. In ons voor-

beeld kom je dan tot het volgende beeld.

Gemeenten Zorg- en welzijn Bewoners Wijkteam

	Tekort op de begroting 
doordat er meer zorg 
wordt gevraagd dan 
begroot was

	Politieke onrust en onge-
wenste media-aandacht 
door:
o Optreden van een 

sociale calamiteit
o Onvoldoende of de 

verkeerde zorg inko-
pen

	Wijzigend Rijksbeleid 
met als gevolg meer 
kosten

	Verliezen van opdrachten 
door: 
o Tekortschieten van de 

eigen organisatie
o Wijzigend (inkoop)

beleid van opdracht-
gevers

	Imagoschade en onge-
wenste media-aandacht 
door optreden van een 
sociale calamiteit

	Probleem wordt niet 
opgelost door:
o Niet beschikbaar zijn 

van zorg
o Te lage kwaliteit van 

zorg

	Problemen worden niet 
opgelost door:
o Een onjuiste balans 

tussen het zelf leveren 
van generalistische 
zorg versus het 
doorgeleiden naar een 
specialist

o De geboden dienst 
past niet bij de vraag 
van een bewoner

	Kwaliteit van zorg schiet 
tekort doordat er teveel 
vraag naar zorg is

Tabel 3: Risico’s – welke risico’s loopt elke partij?
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Het gevaar ligt op de loer dat bij een analyse van risico’s ook verschillende zwakten benoemd worden. 

Die zijn waar relevant ook meegenomen in bovenstaande tabel, ook al zijn zwakten in beginsel op te 

lossen door extra te investeren. Ze zijn strikt genomen geen van buiten komend ‘onheil’ en dus eigen-

lijk geen echte risico’s. Ze geven echter wel goed aan ‘wie ergens van is’ en bevestigen vaak wat de 

juiste verdeling van taken is. Als een gemeente bijvoorbeeld de verkeerde zorg inkoopt, dan hoort het 

nadelige effect daarvan te landen bij de gemeente. Zij is immers de partij die dit probleem had kunnen 

voorkomen, in dit geval door te investeren in betere inkoop.

Stap 3 Identificeren van tegengestelde belangen en ongewenst gedrag

Belangen, taken en risico’s geven de informatie die nodig is om een samenwerking vorm te geven. Een 

samenwerking die ervoor zorgt dat ieders belangen worden gediend. En wel door een slimme allocatie 

van taken en risico’s. Door hier ook prikkels aan toe te voegen, kunnen eventuele belangentegenstel-

lingen worden opgeheven. In ons voorbeeld kunnen een aantal duidelijke tegenstellingen in belangen 

worden gevonden. 

Belang partij 1 Belang partij 2

Gemeente en bewoners willen de vraag naar spe-
cialistische zorg voorkomen, omdat die duur is. Het 
wijkteam wil liever ook niet doorverwijzen, omdat zij 
dan zelf meer werk heeft en daarmee haar marktaan-
deel vergroot

vs. Zorginstellingen willen juist graag specialistische zorg 
leveren omdat ze daar aan verdienen. Zij zijn gebaat bij 
meer doorverwijzingen door het wijkteam

Gemeente neemt genoegen met een bepaald niveau 
aan kwaliteit (stel een cijfer 6), omdat zij ook het 
belang heeft dat de zorgkosten binnen budget blijven

vs. Wijkteams willen graag zo goed mogelijke zorg leveren 
(stel een cijfer 8) omdat dat belangrijk is om hun 
bestaansrecht aan te tonen

Sommige bewoners willen niet meewerken aan een 
oplossing, omdat ze niet betutteld willen worden of 
andere redenen hiertoe hebben

vs. Wijkteams en zorginstellingen kunnen alleen kwalitatief 
goede zorg leveren als de bewoner meewerkt. Ook de 
gemeente wil dat bewoners meewerken omdat dit leidt 
tot lagere kosten en meer veiligheid en leefbaarheid

Tabel 4: Belangentegenstellingen – waar handelen partijen niet automatisch in elkaars belang?

Hierboven is te zien dat, gegeven het stelsel van belangen en taken, partijen niet automatisch hande-

len in elkaars belang. Terwijl het denkbaar is dat totale welvaart toeneemt als er een betere afstem-

ming komt van taken en gedrag op elkaars belangen. Prikkels kunnen hierbij helpen.

Stap 4 Vormgeven van prikkels van de ideale samenwerkingsvorm

Prikkels zijn vaak financieel. Dat komt voort uit het primaire belang van veel private partijen: winst 

maken en de continuïteit van het bedrijf borgen. Zo kunnen boetes worden opgelegd als minimale 

kwaliteitseisen niet worden gehaald. Soms worden ook bonussen toegekend als de kwaliteit beter is 

dan verwacht. Prikkels kunnen ook worden toegepast in de fase waarin aanbieders worden geselec-

teerd. Bijvoorbeeld door punten toe te kennen voor slimme oplossingen. Er zijn oneindig veel prikkels 

denkbaar, maar ze moeten steeds zijn afgestemd op de ‘ontvanger’ ervan. Daarom moeten we eerst 

weten wie de ‘ontvanger’ is. 

De ontvanger van prikkels: doet de organisatievorm ertoe?

Een wijkteam kan op meerdere manieren georganiseerd zijn:

• Als zelfstandige entiteit die zelf zorg inkoopt bij instellingen, gecontracteerd door de gemeente;

• Als (project of netwerk) organisatie van verschillende zorginstellingen;

• Als opdrachtnemer van een of meerdere zorginstellingen;

• Als gemeentelijke organisatie;

• Etc.
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Er zijn vele verschillende manieren denkbaar waarop het wijkteam in de praktijk functioneert. Wij 

betogen dat dit er vanuit economisch perspectief nauwelijks toe doet1. Zolang de belangen van alle 

partijen overeenkomen met de belangen die we in tabel 1 lieten zien, zijn de prikkels voor elke vorm 

vrijwel hetzelfde. De concrete uitwerking kan uiteraard wel verschillen.

De ontvanger van prikkels: management versus medewerker

Voordat we ingaan op concrete prikkels, staan we kort stil bij een ander aspect van de  ‘ontvanger’. 

Een veelgehoord argument in het sociale domein is dat financiële prikkels niet werken omdat mensen 

die daar werkzaam zijn niet primair financieel gemotiveerd zijn. Er bestaat echter een verschil tussen 

het management van een wijkteam, dat belast is met het borgen van de belangen van de organisa-

tie, en de mensen die onder aansturing van het management het werk daadwerkelijk uitvoeren. Het 

management zou wel degelijk gevoelig moeten zijn voor meer traditionele prikkels, omdat ze ook vrij 

traditionele private belangen heeft. HOE het management vervolgens haar werknemers prikkelt, is een 

vraag die het management vooral zelf moet invullen.

Voorbeelden van concrete prikkels

In deze paragraaf laten we op basis van de tegenstellingen die we hierboven benoemden, zien hoe 

prikkels in de praktijk kunnen werken bij wijkteams. Uiteraard valt hier nog veel meer over te zeggen; 

onze bedoeling is om de gedachtevorming over dit onderwerp te stimuleren, niet om compleet te zijn 

of een kant-en-klare oplossing voor alle wijkteams te suggereren.

Tegenstelling 1: oplossingen in de nulde- en eerstelijn of in de tweede lijn?

Deze tegenstelling is direct een veelkoppig monster. Er is een stelsel van prikkels nodig om de belangen 

van gemeente en zorginstellingen gelijk te schakelen. We beginnen daarom met het hoofdprobleem: 

de gemeente heeft een beperkt budget en is gebaat bij ‘overall’ zo efficiënt mogelijke inzet van 

middelen. De zorginstellingen zijn gebaat bij het kunnen leveren van veel dure tweedelijnszorg. Het 

wijkteam is de partij die (gegeven haar taken) het beste in staat is om in te schatten wanneer tweede-

lijnszorg echt noodzakelijk is. De eerste prikkel is: 

Prikkel 1: Hevel het budget van de gemeente voor het inkopen van zorg integraal over aan het wijkteam

Het wijkteam is zorginhoudelijk het beste geëquipeerd om het budget te managen. Om dit te laten slagen moet de 
gemeente zich daadwerkelijk gaan toeleggen op haar taak uit tabel 2: opdrachtgever zijn, kaders stellen en resultaten 
toetsen. Zorginstellingen worden leverancier aan het wijkteam. Het wijkteam maakt vervolgens de keuzes over het al 
dan niet inzetten van specialistische zorg, waarbij de kwaliteit en prijs integraal in de afweging meegenomen.

Vervolgens moeten we vaststellen wat er gebeurt als het wijkteam minder geld uitgeeft dan haar bud-

get. Dit overgebleven deel terug laten vloeien naar de gemeente doet de prikkel direct weer teniet: 

het wijkteam zal dan immers het budget elk jaar willen opmaken. De gemeente zal echter ook mee 

willen profiteren van een efficiënt opererend wijkteam. Hier komt de tweede prikkel aan de orde:

Prikkel 2: Besteed reserves van het wijkteam vanaf een bepaald bedrag aan realisatie van maatschappelijke 
baten

Als het wijkteam goed functioneert, lijkt het wel zo logisch om ze in elk geval een deel van de gemaakte winst te laten 
houden om bijvoorbeeld toe te voegen aan de reserves. Zo kan het management van het wijkteam bouwen aan haar 
eigen belang van continuïteit. Als er grotere ‘winsten’ ontstaan, lijkt het redelijk dat de gemeente hier in meedeelt. Nad-
rukkelijk moet niet alle winst boven de drempel terugvloeien naar de gemeente, want dan heeft het wijkteam geen prik-
kel meer om goed te presteren. Een concrete oplossing kan zijn om het wijkteam te laten komen met een voorstel voor 
investering in de wijk. Een slim wijkteam zal een voorstel doen dat zorgt voor extra omzet, maar ook bij de gemeente in 
goede aarde valt omdat het een maatschappelijk knelpunt aanpakt.

De andere kant van de medaille is het risico dat het wijkteam, gegeven de prikkel om geld te besparen, 

1  Fiscale of juridische aspecten kunnen daarentegen wel leiden tot de voorkeur voor een organisatievorm.
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te weinig kwaliteit levert. De eigen intrinsieke prikkel om zo goed mogelijke zorg te leveren, wordt 

dan overschaduwd door de financiële prikkel. Dit probleem hangt sterk samen met tegenstelling 2. 

Hieronder gaan we dan ook in op de oplossing van dit issue. 

Tegenstelling 2: kwaliteitsniveau 6 of 8?

In tabel 4 constateerden we dat de gemeente genoegen neemt met een lagere kwaliteit dan het 

wijkteam uit zichzelf zou doen (in verband met de financiële kaders). Nu we echter via prikkel 1 de 

budgetverantwoordelijkheid aan het wijkteam hebben overgedragen, komt een ander belang van de 

gemeente om de hoek kijken. Namelijk het voorkomen van calamiteiten die leiden tot politiek gedoe. 

Dit kunnen we als volgt oplossen:

Prikkel 3: Formuleer minimumeisen en leg (goed gekalibreerde!) boetes op

De gemeente moet zich (conform de taken uit tabel 2) opstellen als opdrachtgever. Ze moet formuleren WAT ze wil inko-
pen en daar hoort bij het formuleren van een minimumkwaliteitsniveau. Bij het niet behalen van het minimum, moet de 
gemeente de optie krijgen om boetes op te leggen. Bij voorkeur slimme boetes. Daarmee bedoelen we:
	 Boetes hebben een relatie met de ernst van het gebrek. Voor een kleine tekortkoming moet er een kleine boete bes-

chikbaar zijn in het prikkelarsenaal van de gemeente. Grote problemen vragen om grotere boetes.
	 Boetes moeten nooit leiden tot verschraling van de zorg. Daarom ‘kalibreren’ we boetes zodat er bij slecht presteren 

door het wijkteam geen winstmarge/reserve-opbouw overblijft voor het wijkteam. De primaire processen komen 
weliswaar niet in gevaar, maar de winst wordt afgeroomd.

	 Boetes voor incidenteel tekortschieten kunnen worden verlicht bij goed presteren over de gehele linie. Zo zijn er 
mechanismen waarbij de boete bijvoorbeeld wordt gehalveerd als de klanttevredenheid op het gewenste niveau is 
of als er enkele jaren weinig problemen zijn geweest. Zo ontstaat een eerlijker stelsel van prikkels.

	 Een niet-financiële prikkel die wel aansluit bij de belangen van het wijkteam is een verlichting van de rapportagever-
plichting bij aantoonbaar goed presteren. De gemeente kan dan iets meer afstand nemen en toch haar monitorings-
rol vervullen. Andersom kan de gemeente dichter op het management van het wijkteam kruipen als de prestaties 
tegenvallen.

	 Boetes moeten gemaximeerd worden. Eindeloos blijven beboeten heeft geen zin. Als de gehele winstmarge is af-
geroomd en de prestaties alsnog tegenvallen, moet het contract een mogelijkheid bevatten om te escaleren. Denk 
dan aan bijvoorbeeld de mogelijkheid om het wijkteam in gebreke te stellen, instaprechten voor de gemeente bij 
nijpende problemen, het op kosten van het wijkteam inzetten van een derde partij, etc. Uiteindelijk moet een con-
tract ook altijd een optie bevatten om afscheid te nemen van een niet-functionerend wijkteam.

 

De vraag die onvermijdelijk opkomt, is waarom we geen bonussen hanteren. Onze ervaring is dat 

bonussen om enkele redenen niet wenselijk zijn. Ze zorgen voor budgetonzekerheid bij de gemeente 

en desgevraagd zijn veel gemeenten uiteindelijk niet bereid om daadwerkelijk meer te betalen voor 

meer kwaliteit. Bovendien zien private partijen bonussen als mooi meegenomen, ze passen hun gedrag 

er vrijwel niet op aan. 

Tegenstelling 3: actieve versus inactieve bewoners

De mate waarin bewoners actief meewerken aan een oplossing, bepaalt mede het succes van het 

wijkteam. Bewoners zijn echter geen directe partij in de samenwerking tussen gemeente en zorginstel-

lingen. Kijkend naar de taken van de betrokkenen in tabel 2, lijkt het wijkteam het beste geëquipeerd 

om de bewoner te activeren. Daar ligt immers ook de taak en verantwoordelijkheid om de uitvoering 

goed te organiseren. De vraag is of hiervoor extra prikkels nodig zijn. 

Als de prikkels die hierboven zijn beschreven, worden toegepast, dan zal het wijkteam zelf de afwe-

ging maken of het activeren van bewoners op een effectieve manier bijdraagt aan het realiseren van 

haar doelen. Mocht de gemeente echter expliciet waarde hechten aan de activering van inwoners, dan 

kan een extra prikkel worden geïntroduceerd.
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Prikkel 4: Stuur in de aanbesteding expliciet op de plannen van aanbieders om bewoners te activeren

De prikkels die we tot nu toe noemden, vormen allemaal onderdeel van het te sluiten contract. Echter, als de gemeente 
ervoor kiest om in concurrentie een aanbieder van ‘wijkteamdiensten’ te selecteren, kan in de aanbesteding ook worden 
gestuurd op de gewenste kwaliteit. Heel specifiek voor deze wens volgen we onderstaande stappen:
	 Vraag aanbieders om als onderdeel van hun bieding een plan van aanpak in te dienen waarin zij omschrijven hoe zij 

de bewoner zullen activeren als zij de opdracht winnen.
	 Ken vervolgens punten toe aan het plan van aanpak wat in de ogen van de gemeente het meeste kans van slagen 

heeft. Dus welk plan biedt het meeste comfort dat het gewenste resultaat echt wordt behaald?
	 Neem het plan van aanpak van de winnende bieder op in het contract. Vanaf dat moment vormt dat plan onderdeel 

van de verplicht te leveren prestaties.
	 Pas prikkels toe als het wijkteam zich vervolgens niet houdt aan de gemaakte beloften.

Prikkelen tijdens zowel de aanbesteding als later in de contractfase, zorgt ervoor dat bieders zo creatief mogelijk 
gaan nadenken over de invulling van een gemeentelijke wens, zonder daarbij luchtkastelen te beloven.

Stap 5 Vinden van een geschikte organisatievorm

Nu we duidelijk hebben welke prikkels nodig zijn, kan de zoektocht beginnen naar de ideale organisa-

tievorm. Ook dit is echter een HOE-vraag. Het zou geen kerntaak van de gemeente hoeven zijn om te 

bepalen hoe een aanbieder van wijkteamdiensten zich organiseert. Door bijvoorbeeld de eis te stellen 

dat er één aanspreekpunt voor de gemeente is (de WAT-vraag), laat je het aan de zorginstellingen en 

bestaande wijkteams om de organisatievorm te vinden waarmee het beste invulling kan worden ge-

geven aan de eisen en wensen van de gemeente. De publieke of private (rechts-)vorm is immers geen 

doel op zich maar een middel om het gewenste resultaat te bereiken.

In principe is de gekozen organisatie of rechtsvorm niet van invloed op de te maken onderlinge pres-

tatieafspraken. Deze afspraken zijn met alle organisatievormen te maken. Welke vorm dan het meest 

efficiënt of effectief is, is aan uitvoerende partijen zelf. Hier kunnen juridische of andere afwegingen 

een rol spelen. Bij het kiezen van een publieke rechtsvorm dient de gemeente zich te realiseren dat ze 

daarmee afwijkt van haar oorspronkelijke taakopvatting (opdrachtgever zijn, kaders en doelen stellen, 

kwaliteit toetsen en verantwoording afleggen). Mocht de gemeente hier toch voor kiezen, dan zal 

blijken dat zij ook intern in de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer tegen dezelfde vraagstukken 

aanloopt.
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