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Transitie en transformeren

“Na de transitie in 2015 moet men nu gaan transformeren 

voor een duurzaam Sociaal Domein.”

Transformers

 Blijven we werken zoals vandaag de dag of welke rollen, visies, 

zienswijzen moeten we opnieuw bekeken of tegen het licht houden.

 Wat kunnen we leren vanuit zorgverzekeraars?

 Wat betekent dit voor de gemeenten?

 Wat betekent dit voor de belangrijkste stakeholders?

 Wat zijn succesfactoren voor een 

duurzaam sociaal domein?



2

Sociaal Domein en inkopen

 Inkopen van Sociaal Domein is inkopen van zorg;

• Maatschappelijke impact voor de burger en omgeving;

• Zorg is anders dan inkopen van “pennen en potloden” … andere markten en dynamiek;

• Aanbestedingswet kan belemmerend zijn voor aanbestede diensten en zorgaanbieders:

• Tot 750 K – ruimte in de aanbestedingswet;

• Helder zijn in aanbesteden versus subsidie.

 Sociaal domein vraagt om een gerichte aanpak:

• Vraagt om vasthoudend en consistent beleid, visie en strategie;

• Concretiseren en alignement van het coalitieakkoord;

• Weerspiegeling van de behoefte en de demografische ontwikkeling;

• Het kaf moet van het koren gescheiden worden in aanbod (wat wel en wat niet).

 Is publiek geld …….. maar met de karakteristieken van een private aanpak;

• Zakelijkere en rationelere aanpak is echt noodzakelijk;

• Een goede integrale besturing is randvoorwaardelijk – van indicatie tot en met uitvoering;

• Negatieve effecten komen uiteindelijk terecht bij de burgers;

Zorgverzekeraars en Gemeenten 
werken in triades……
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Ontwikkeling van inkopen van zorg
Gebaseerd op de ontwikkeling bij zorgverzekeraars 

12.3
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Zorgprocesanalyse 

De belangrijkste interventiemogelijkheden in de zorgketen:

 deskundigheid van de behandelaars;

 wachttijd tot behandeling;

 toegankelijkheid en vervoer naar zorglocaties;

 kwaliteit uitgedrukt in resultaat;

 faciliteiten van de behandelaars.

Governance / besturing binnen de Gemeente
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Governance / besturing binnen de Gemeente
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Portefeuille houder

De vraagstukken / dillema’s:  

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en maken van een visie – coalitieakkoord;

Verankering van de KSF naar uitvoering en beleid;

Bewaken van de juiste alignement tussen de verschillende actoren.

Vragen:

Moet een bestuurder/portefeuille houder van Sociaal Domein niet meer inkoopkennis hebben 

van om het goed te kunnen besturen;

Welke rol moet hij aannemen naar de markt/inwoners en interne stakeholders. 

Voorkomen van duale besturing: maximaal inspelen op de wensen van de burgers

versus de doelen inzake het weerstandsniveau.
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Beleid – Sociaal Domein

De vraagstukken / dillema’s  

Verantwoordelijk voor het beleid van het sociaal domein;

Coalitie akkoord vertalen naar inkoopbeleid en – strategie (maken van zorginkoopplannen);

Omdat het proces van sociaal domein niet op orde (onder controle) is wordt de beleidsafdeling 

belast met veel lopende zaken. 

Vragen

Kennis van het inhoudelijke vak (beleidsontwikkeling), maar hoe dealen zij met inkoopkennis;

Beleid is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een inkoopstrategie per pakket; hoe doen zij 

dit  - welke aanpak of methodologie passen zij toe.

Doorontwikkeling van inkoop

Aanpak zorginkoopplannen

1 - Strategie 

en data-analyse

2 - Bepalen 

doelen en strategie

3 - Zorgproduct

specificaties

4 - Zorgaanbieders

criteria

5 - Zorgaanbieders

differentiatie 

6 - Implementatie 

en controleplan

Zorgsoort

Inkoopplannen

Fase 1

Wat

Fase 2

Wie
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Doorontwikkeling van inkoop

Bouwstenen voor de data-analyse en 
strategie bepaling.

Uitvoerder

De vraagstukken / dillema’s  

Grip en verantwoordelijk voor de uitgaven en treedt op als interne opdrachtgever; 

Bestuurt het integrale proces (van indicatie tot en met zorg) maar is onvoldoende in controle;

Maturiteit van informatie management is cruciaal en is niet sluitend. 

Vragen

Accountability en governance inzake intern opdrachtgeverschap – wie besluit, wie geeft wie 

welke opdrachten – is niet op orde;

De juiste stuurcijfers om de doelen te managen en te realiseren ontbreken; 

Moet er niet één verantwoordelijke komen voor het integrale proces.
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Inkoop - Contractmanagement

De vraagstukken / dillema’s  

Vertaling van de doelen naar de aanbestedingsprocedure en/of benadering van de markt;

Het managen van de afgesloten contracten en de keuze van de juiste indicatoren.

Vragen

Welke aanpak naar de markt is effectief en hoe realiseren we de doelen echt;

Door verkeerd beleid en samenwerkingsverbanden zitten we opgescheept met honderden 

contracten en slechte relaties met de markt (let op; de markt gaat hier wat van vinden!);

Welke informatie is essentieel om goed te kunnen sturen en hoe institutionaliseren we dit;

Is het Sociale Domein niet eigenlijk een grote inkoopafdeling met contractmanagers?

Een duurzaam Sociaal Domein….


