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Achtergrond 
• Inkoop binnen het sociaal domein 

– Decentralisatie ondersteuningstaken  
– Uitbesteed, dus inkoop bij zorgaanbieders 

 
• De gemeente als opdrachtgever 

– Veel of weinig aanbieders 
– Keuzevrijheid voor cliënt of niet 

 
• Wat is de invloed op: 

– Prikkel om goede prijs/kwaliteit te leveren? 
– Uitvoeringskosten van het inkoopproces? 
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Wat valt ons op? 
• Veel variatie in de strengheid van selectie vooraf 

 
• Gecontracteerde aanbieders Wmo-begeleiding 

– In Alphen a/d Rijn 1, in Leeuwarden 61 
 

• Strengere selectie van aanbieders speelt onder gemeenten 
– Verscherping aanbestedingswet 
– Populatiebekostiging (vast budget voor één aanbieder) als 

“wenkend perspectief” 
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Wat is er mogelijk qua selectie? 
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Concurrentie om de markt vs. op de markt  
Strenge selectie (in uiterste vorm) = concurrentie om de markt 

 
• Unieke recht om gedurende een bepaalde periode als enige 

aanbieder te mogen leveren (monopoliepositie)  
 

• Prikkel om aantrekkelijke offerte in te dienen 
 

• ‘Beloftes’ afdwingbaar? 
 

• Zwak(kere) prikkel tot kwaliteit na gunning (maar reputatie/past 
performance kan rol spelen) 
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Concurrentie om de markt vs. op de markt  
Geen/milde selectie = concurrentie op de markt 
 
• Gunning ≠ omzetgarantie 

 
• Geen (sterke) prikkel tot inschrijving met aantrekkelijke offerte 
 
• Prikkel tot kwaliteit na gunning (mits keuzevrijheid cliënt)  
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Wanneer is concurrentie op de markt mogelijk?  
 

1. Er is ruimte voor meerdere aanbieders in de markt 
• Veel cliënten, deelbare voorziening en lage toetredingskosten 

 
2. Cliënten nemen kwaliteitsverschillen waar en handelen hiernaar 

• Met behulp van cliëntondersteuner en monitoringsinstrumenten 
 
3. Bij gereguleerde tarieven: gemeente kan de kostprijs van 
aanbieders goed inschatten 

 
 

 
 
 
 

Bron: CBS 
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CPB-onderzoek naar Wmo 2007 
• Huishoudelijke hulp 

 
• Periode waarin gemeenten kozen voor relatief milde selectie 
 

– Gemiddeld werd 80% van de ingeschreven partijen toegelaten 
 

– Komt neer op gemiddeld 8/9 aanbieders per gemeente 
 

• In veel gemeenten gunning op (oa.) prijs -> uitkomstmaatstaf  
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Aanbieders per inkoopmodel 
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Toetreding van nieuwe aanbieders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Per jaar gemiddeld twee nieuwe aanbieders 
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Flinke marktverschuiving na invoering Wmo ‘07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dit is het gevolg van lage toetredingsdrempels 
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Teken van een competitieve markt? 
 

• Geen excessief hogere prijs voor grotere aanbieders 
– Marktleider ontvangt 2% hogere prijs dan zeer kleine speler 

 
• Geldt alleen voor commerciële thuiszorginstellingen (for-profits) 

 
• Voor niet-commerciële organisaties (non-profits) geen enkele relatie 

tussen marktpositie en prijs  
 

• Bij gezonde concurrentie ook kwaliteitsprikkel aanwezig 
– Zeker wanneer prijs gereguleerd is  
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Kunnen gemeenten kostprijzen goed inschatten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EMVI: aanbieder offreert prijs; Zeeuws: gemeente reguleert prijs 
• Geen systematisch prijsverschil tussen EMVI en Zeeuws 
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Welke voorzieningen voldoen aan criteria? 
• Verschillen in het aantallen cliënten 

 
 
 
 
 
 

• Voorzieningen verschillen in de mate van complexiteit 
– Hoe complexer, hoe moeilijker voor de cliënt om de geschikte 

aanbieder te kiezen 
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Wat als voorwaarden niet gelden? 
• Voorbeelden: beschermd wonen, jeugdhulp met verblijf 

 
• Cliënten kunnen kwaliteit niet goed waarnemen 

 
• Ruimte in de markt voor maar één of enkele aanbieders 

– Investeringen in gebouwen en hooggeschoold personeel 
– Weinig gebruikers per gemeente 

 
• Opties: cliëntondersteuning en/of selectie vooraf 
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Maakt het uit voor de uitvoeringskosten? 
Bij contracteren van een ruim aanbod verwachten we: 

 
• lagere kosten aan de voorkant: 

– Kosten 42 procent hoger bij meer en complexere 
gunningscriteria dan bij ‘eenvoudige’ criteria (EIB, 2014) 
 

• hogere kosten aan de achterkant: 
– Meer aanbieders = meer contractmanagement 

› Enige selectie kan helpen 
 

• Kosten van monitoring op cliëntniveau is onafhankelijk aantal 
aanbieders 
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Wat betekent het voor de bekostiging?  
• Populatiebekostiging niet mogelijk 

 
• Bedoeld om efficiencyprikkel in te bouwen 

 
• Potentieel voordeel in praktijk lastig te realiseren 

– Bepaling budget 
– Afromen efficiencywinst 
– Afhankelijk van aanbieder 

 
• Zie ook pilot Zilveren Kruis bekostiging van wijkverpleging (APE, ‘17) 
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Take homes 
• Contracteren van ruim aanbod kan belangrijke voordelen bieden 

– Prikkel tot kwaliteit door concurrentie op de markt 
– Mogelijke kostenbesparing agv. minder intensief inkoopproces 

 
• Denk goed na over of besproken voorwaarden gelden 

– Kwaliteitsverschillen zichtbaar? 
– Is er plek voor meerdere aanbieders? 

 
• Zo niet, dan kan selectie vooraf een goed alternatief zijn 
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Dank voor jullie aandacht! 
 

http://www.cpb.nl/publicatie/naar-een-effectieve-inkoop-binnen-het-
sociaal-domein  

 
r.van.eijkel@cpb.nl 
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