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DE BASIS 

Inkoop 
procedure 

Inrichting sociaal 
domein:  

model van 
opdrachtgeverschap 
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MODEL VAN OPDRACHTGEVERSCHAP 

Veel mogelijkheden: 
 

• AWBZ  spelen 
 

• Veiling model 
 

• Populatie gebonden bekostiging 
 

• Regisseursmodel – input 
 

• Regisseursmodel – resultaten 
 

• En allerlei varianten 
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ATTENTIEPUNTEN BIJ ZORGINKOOP 
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Substitutie is het vervangen van de ene aanpak door een andere. 

Substitutie is heel goed mogelijk in zorg en welzijn 

Substitutie is bedoeld als de basis van de veranderingen  

Substitutie is dus “goed” 

 

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

• Ingegeven door financiële overwegingen 

• Dat kan gevolgen hebben voor de inhoudelijke kwaliteit 

LET OP: SUBSTITUTIE IS EEN ESSENTIEEL 
ASPECT 
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LET OP: SUBSTITUTIE IS EEN ESSENTIEEL 
ASPECT 
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Aanbieders hebben (gerechtvaardigd) eigen belang in het licht van de 
forse reductie van het budget (-25%) 

 

En kunnen daarvoor gebruik maken van substitutie. 

Er bestaat substitutie in en substitutie uit:  

– Met andere terreinen – financiers : AWBZ, ZVW, WMO 

– Met eigen kracht / sociale omgeving: kosten lager 

– Bij multi-problematiek:  

o hoofdaannemer - onderaannemer 

o er zijn veel (>100) aanbieders actief: groot en klein 

LET OP: SUBSTITUTIE IS EEN ESSENTIEEL 
ASPECT 
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• De gemeente is weldra vrijwel de enige vrager op de markt van “Zorg 
en Welzijn”: monopsonie 

• Door haar optreden bepaalt de gemeente welke en hoeveel 
aanbieders op termijn overleven en welke niet 

• De gemeente bepaalt de marktordening! 

 

• Die verantwoordelijkheid moet zeer serieus genomen worden: 

• Bepaalt de mogelijkheden voor de gemeente (op termijn) 

• Bepaalt vele andere zaken (innovatie, kostprijsontwikkeling, 
toetreding, etc.) 

LET OP: GEMEENTE IS MONOPSONIST EN DAT BRENGT EEN BELANGRIJKE VERANTWOORDELIJKHEID MET 
ZICH MEE 
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WELKE MOGELIJKHEDEN HEBBEN WE? 
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GEMEENTE ALS OPDRACHTGEVER IN SOCIAAL 
DOMEIN 
MAAK EEN SCHERP ONDERSCHEID ! 
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1. De wijze waarop men tot contracten komt (een procedure) 

(bijv. Zeeuws model, Bestuurlijk aanbesteden) 

2.  De wijze waarop gemeenten uitvoering geven aan Wmo, inclusief 
afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van zorgaanbieders (inhoud, 
scope, verantwoordelijkheden, bekostiging) 

 

NB. Met dezelfde procedure (1) kan men in verschillende modellen 
van opdrachtgeverschap (2) terecht komen!! En andersom !! 

1. Inkoop/aanbestedingsprocedure 
2. Model van 

opdrachtgeverschap 



Welke sturingsrol wil de gemeente vervullen? 

Twee benaderingen te zien: 

1. “ik ben niet de professional”  professional is bepalend 

2. “ik neem de verantwoordelijkheid”  gemeente is bepalend 

 

Ad 1: gemeente contracteert aanbieder(s) voor organisatie toeleiding en 
uitvoering 

Ad 2: gemeente organiseert toeleiding en contracteert aanbieders voor 
uitvoering 

 

NB: keuze aanbieder op andere plek! 

BASISVRAAG: ROL GEMEENTE 
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MODELLEN VOOR OPDRACHTGEVERSCHAP 
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Een paar modellen:  

 

1. AWBZ’tje spelen 

2. Veiling van probleem situatie (Stipter) 

3. Populatiegebonden bekostiging 

4. Regisseursmodel 

5. Resultaten contracteren 
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INKOOP VAN ZORG – DE MOGELIJKHEDEN 
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Gemeenten doen wat het zorgkantoor deed: “AWBZ’tje spelen” 

• Budgetten per zorgaanbieder 

• Producten met tarieven gebruikt om budgetten af te tikken 

• Geen directe relatie met kosten 

 

• Lekker makkelijk, nog even aanzien 

• Kan ook, omdat bezuinigingen zijn verzacht 

• Pas instappen als duidelijk is wat wel en niet werkt (kat uit de 
boom kijken) 

• 2015 gebruiken om alles te regelen 
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1. DOORGAAN CF AWBZ (BELEIDSARM 
INVOEREN) 
AWBZ’TJE SPELEN 
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• Past niet in filosofie decentralisaties 

– Mist kansen inhoudelijk 

• Kanteling via keukentafelgesprek kan nog 

• Vernieuwing van het aanbod ontbreekt volledig 

 

• Financieel niet haalbaar (25% korting?) 

 

• Maar wel lekker rustig voor cliënten 
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AWBZ’TJE SPELEN 
VOOR- EN NADELEN 
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• Gemeente voert keukentafelgesprek 

• Beschrijft probleemsituatie (anoniem) 

 

• Zet dat op besloten website 

– Aanbieders mogen bieden: plan en prijs 

– Al dan niet in combinatie van aanbieders 

• Aanbieder heeft dus regie over uitvoeren plan 

 

• Gemeente kiest samen met cliënt  
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2. VEILEN VAN PROBLEEMSITUATIE 
HET STIPTER MODEL 

17-9-2018 



Voordelen: 

• Aanbieder bepaalt plan / aanpak 

• Veiling zorgt voor goede prijs / prestatie verhouding 

• Cliënt mag kiezen 

• Administratief goed geregeld 

 

Nadelen: 

• Loskoppelen van probleem en plan? Kun je een goed plan maken 
als je niet zelf de intake hebt gedaan? 

• Komen ze niet naderhand met veranderingen? 

• Complexe problemen / simpele mono problematiek? 17 

VEILING MODEL 
VOOR- EN NADELEN 

17-9-2018 



Per wijk / stadsdeel / buurt: 

• Budget overhevelen naar aanbieder 

• Heeft dan de vrijheid om binnen dat budget alles te regelen 

• Inclusief intake 

• Moet een redelijk grote aanbieder zijn om brede scope aan zorg te 
kunnen leveren en regelen 

 

• Uitzondering voor bijzondere gevallen 
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3. POPULATIE GEBONDEN BEKOSTIGING 

17-9-2018 



Maximale ruimte voor professionele uitvoering 

 

Maar: 

• Keuzevrijheid clienten 

• Hoe kwaliteit te bewaken? 

– Substitutie in en substitutie uit 

– Zorgweigering 

• Omgang met onderaannemers (volume en inhoud) 

• Resulterende marktordening ? (monopsonie) 
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POPULATIEBEKOSTIGING 
VOOR- EN NADELEN 

17-9-2018 



Uitgangspunten: 

• Spil is regisseur (case manager) 

• Werkt met standaard catalogus met standaard “interventies” 

• Ondersteuningsplan is centraal in beheersing kosten 

o Via daarin opgenomen interventies 

o Gemaakt door regisseur samen met cliënt 

o Keuzevrijheid hierin verwerkt 

• Scheiden van maken ondersteuningsplan en uitvoeren 

o Maar regisseur vormt verbindende schakel 

o Regisseur blijft er bij 
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4. REGISSEURSMODEL 

17-9-2018 



 

21 

4. REGISSEURSMODEL 

Gemeente 

Cliënt 

Regisseur 

Ondersteunings-
plan 

1. Algemene 
voorzieningen / welzijn 

Eigen kracht 

Sociale context 

Vrijwilligers 

Etc. 

Controle 

2. Maatwerkvoorzieningen 

1 

2 

3 

Raamovereenkomsten    maatwerk-  
               voorzieningen 

Aanbieder A 

Aanbieder B 

Aanbieder B 

Aanbieder C 

Regisseursmodel 

Voorzieningen 

Verenigingsleven 

Aanbieder A catalogus 
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Gemeente zorgt voor onafhankelijke (van aanbieders) regisseur 

 

Gemeente sluit raamcontracten per interventie/arrangement 

• Met een of meer aanbieders 

• Raamcontracten leggen voorwaarden vast 

• Maar garanderen geen omzet 

 

• Contracten en interventies zijn inzet gedreven 

o Indicaties voor zorg gesteld in uren (bijv. 3 uur individuele 
begeleiding) 

• Veel nadruk op verantwoording van de inzet 
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AANBIEDERS IN HET REGISSEURSMODEL 

17-9-2018 



Voordelen: 

• Één regisseur 

• Past op alle deelterreinen van het sociaal domein: integrale aanpak 

• Sluit nog goed aan bij AWBZ-systematiek (administratief 
makkelijker) 

 

Nadelen: 

• Regisseur is cruciaal: kwaliteit? 

• Onzekerheid voor aanbieders 

• Verantwoording van de inzet 

• Weinig transformatie 23 

REGISSEURSMODEL 
VOOR- EN NADELEN 

17-9-2018 



Uitgangspunten: 

• Model conform Regisseursmodel, maar: 

• Inkoop van resultaten in plaats van uren 

• Verantwoording niet op basis van inzet, maar geleverd resultaat 

• Monitoring van resultaat via regisseur (blijft bij casus betrokken) 
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5. RESULTATEN INKOPEN 
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Voordelen: 

• Voordelen van regisseursmodel + … 

• Vrijheid voor professional in uitvoering ondersteuning 

• Maakt maatwerk mogelijk 

• Prikkel voor innovatie en transformatie 

• Doel / bedoeling van ondersteuning staat centraal 

 

Nadelen: 

• Resultaten in Sociaal Domein inkopen niet triviaal 

• Weinig houvast aan AWBZ systematiek 

• Omslag voor alle betrokkenen (zowel toeleiding, cliënt en 
zorgverlener) 
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5. RESULTATEN INKOPEN 
VOOR- EN NADELEN 

17-9-2018 
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GEEN MODELLEN 
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Geen modellen voor de vormgeving van opdrachtgeverschap, maar vaak 
daarmee verward: 

• Bestuurlijk aanbesteden:  

 een manier om tot een contract te komen – kan bij alle modellen 
van opdrachtgeverschap 

• Sociale wijkteams: 

 Containerbegrip 

 In (bijna) elke gemeente toegepast, veel varianten 

 Past in alle modellen 
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GEEN MODELLEN 

17-9-2018 



• Activiteiten: 

– Intake/toegang ! 

• Beschikking afgeven 

• Opstellen ondersteuningsplan (welk detail niveau?) ? 

– Zelf 1e lijn zorg leveren ? 

– Regie / case management ? 

• Samenstelling: 

– Gemeente 

– Algemene voorzieningen (“rechts”) 

– Zorgaanbieders (“links in het regisseursmodel”) ?? 

– Zelf aanbesteed 
28 

VARIANTEN VAN (SOCIAAL) WIJKTEAM 
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DE BASIS 
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INKOOPPROCEDURES IN SOCIAAL DOMEIN 
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NADER BESCHOUWD 
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CONTACTGEGEVENS 
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Jan Telgen 
PPRC 
Het stationsgebouw 
Spoorstraat 2 
6741 DE Lunteren 

06 53 18 69 58 
jan.telgen@pprc.eu  
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