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Voorwoord

Na alle hektiek de laatste maanden van 2014 om de inkoop contractering 2015 rond te krijgen ontstond

er begin dit jaar ruimte om terug te kijken. Met het oog op het snel weer in gang moeten zetten van de

voorbereidingen voor de inkoop en contractering 2016 was er ook behoefte aan een nadere analyse van

de inkoop en contractering 2015 en bekijken of daar rode draden uitte destilleren waren. Daarom

hebben we in februari een traject in gang gezet om de ervaringen met de inkoop en contractering 201.5

te analyseren. 21" gemeenten hebben hier aan deelgenomen.

Het traject is gefinancierd met middelen van de deelnemende gemeenten en ook met bijdragen van

VWS en de VNG. Omdat we goede ervaringen hebben met een proces van co-creatie hebben we KPMG

Plexusl opnieuw gevraagd om ons in dit traject te begeleiden.

De uitkomsten van onze analyse hebben we voor afronding van de rapportage op 24 april besproken

met vertegenwoordigers van een aantal brancheorganisaties. De hoofdlijnen van onze analyse werden

gedeeld. We waren het ook eens over een aantal vraagstukken die hieruit voortkomen en die we in

gezamenlijkheid moeten oppakken.

De transformatie zal nu vooral in de gemeenten en regio's vorm moeten krijgen. Met de

voorbereidingen voor de inkoop en contractering 2016 wordt weer een belangrijke volgende stap in het

transformatieproces gezet. We hopen dat de uitkomsten van deze analyse, en voor de gemeenten die

hebben deelgenomen aan het traject, ook de opbrengst van het co- creatieproces zelf, behulpzaam zal

zijn bij het vervolgen en verder realiseren van de transformatie.

Namens het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD),

Martijn Rengelink en Monique Peltenburg

1 De NDSD werd in dit traject ondersteund door een team van KPMG Plexus bestaande uit Joost Kruytzer, Sanneke de Smit,

Martijn van der Steen, Sjoerd Veldhuizen en Arjan Ogink'
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lnleiding
Aanleiding
Klaar voor de startl Per 1 januari 2OL5 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe

taken als gevolgvan de decentralisaties. Wie denkt dat gemeenten nu klaar zijn heeft het mis. Waar de

nadruk in 20L4 bij veel gemeenten op de transitie van taken lag, zal er vanaf 201"5 hard gewerkt gaan

worden aan de transformatie. Dit is nodig om ook in de toekomst kwalitatief goed en betaalbare zorg te

kunnen blijven leveren aan hen die dat nodig hebben.

ln 2014 hebben gemeenten voor het eerst zorg ingekocht voor de taken waarvoor zij vanaf 1 januari

2015 verantwoordelijk zijn. Er was weinig ervaring en kennis van deze taken, het proces vond plaats

onder grote tijdsdruk en met vele onzekerheden, maar het is gelukt. ln dit document wordt een inkijk

gegeven in de ervaringen over de inkoop van zorg voor nieuwe taken van gemeenten uit heel

Nederland, Gemeenten hebben in dit onderzoek teruggekeken op het proces om gezamenlijk te kunnen

leren van de ervaringen en de juiste vervolgstappen te kunnen bepalen.

ln dit document worden geen pasklare oplossingen gegeven op hoe de inkoop het beste vorm gegeven

kan worden. Er is ook geen standaard antwoord dat voor alle gemeenten het beste past. Het document

heeft als doel om geleerde lessen met elkaar te delen, zodat iedere gemeenten hier zelf haar voordeel

mee kan doen in de inkoopprocessen die gaan volgen. De gegeven voorbeelden en ervaringen moeten

in samenhang met de andere onderdelen worden bezien. Ook de bestaande eigen situatie, eigen

aanpak en bijbehorende aandachtspunten zijn hierin belangrijk om alles in zijn context te plaatsen..

Doel

Het doel van de analyse is om de rode draden uit de contractering voor 2015 te halen, waaruit kan

worden geleerd voor de contractering voor 2016. Een contractering die (nog) beter aansluit bij de het

bereiken van de gewenste vernieuwing en kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Wat is de onderbouwing van keuzes die gemeenten hebben gemaakt, de samenhang daartussen,

alsmede de (verwachte) invloed van die keuzes (wat is positief, welke nadelen moeten worden

ondervangen), en hoe doen gemeenten dat nu of naar verwachting in 2016?

Het document is bedoeld voor directie en (strategisch) inkopers binnen gemeenten. Andere

stakeholders biedt dit stuk een nuttige kijk op het complexe proces dat gemeenten hebben doorlopen

afgelopen jaar en de thema's waar zij - in samenhang - op voort zullen borduren.

Scope

De analyse gaat in op lokaal, regionaal en bovenregionaal ingekochte zorg en ondersteun¡ng waar

gemeenten via de Wmo 2015 en Jeugdwet per l januari 2015 verantwoordelijk voor zijn. De focus ligt

op "specialistische zorg en ondersteuning". ln bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de

productcategorieën die in dit traject zijn beschouwd.

Proces

De gemeenten (zie deelnemende gemeenten) die betrokken waren bij de analyse inkoop 2015 hebben

ieder deelgenomen aan een tweetal werkgroepbijeenkomsten over financiën en inkoop. Er waren drie
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werkgroepen financiën en inkoop die parallel dezelfde onderwerpen bespraken. Daarnaast heeft er
eenmalig een werkgroep vernieuwing plaatsgevonden, waar een selectie van de deelnemende
gemeenten aan heeft deelgenomen. ledere werkgroep heeft een voorzitter, afkomstig van één van de
deelnemende gemeenten. Hij of zij was verantwoordelijk voor de consolidatie van de bevindingen.

Onderstaande kernvragen stonden centraal in de discussies t¡jdens de werkgroepbijeenkomsten
financiën en inkoop.

1. Omgang met budgetten (en verschuivingen daartussen), tarieven en kortingen - welke afwegingen
en principes lagen ten grondslag aan de keuzes?

2. Gevraagde verantwoording en rapportering van aanbieders - hoe staat d¡t in relatie tot het bereiken
van de beoogde resultaten in termen van kwaliteit?

3. Gekozen contracteringsmodellen - wat zijn de voor-en nadelen?

Daarnaast stond onderstaande kernvraag centraal in de discussie tijdens de werkgroepbijeenkomst
vernieuwing.

4. Vernieuwing in zorg en ondersteuning - hoe is daar in de contractering ruimte en stimulans aan
gegeven?

Gemeenten hebben voorafgaand aan deelname aan deze werkgroepen een data-uitvraag ontvangen.
Deze uitvraag richtte zich op vier onderwerpen: 1) Financiën en inkoop 2) Tarieven 3) Verantwoording
en 4) Vernieuwing. Een selectie van de gegevens uit de data-uitvraag is gebruikt in de discussies tijdens
de werkgroepbijeenkomsten, bevindingen uit deze inventarisatie worden op globaal niveau
teruggekoppeld in deze eindrapportage.

De bevindingen van de werkgroepbijeenkomsten zijn in een drietal centrale werkgroepbijeenkomsten
geconsolideerd. Op basis van de consolidatie is de structuur van voorliggende eindrapportage bepaald
en verdere invulling gegeven aan de hoofdstukken

Deelnemende gemeenten
Aan het onderzoek hebben 21 gemeenten deelgenomen. Een aantal gemeenten vertegenwoordigden bij
deelname tevens de jeugdzorgregio en/of ander regionaal verband waar zij onderdeel van uitmaken.
Het beeld dat in deze rapportage wordt geschetst betreft dus een breder beeld dan deze individuele
gemeenten. ledere gemeente heeft 1 of 2 medewerkers afgevaardigd. Dit betrof (senior) inkopers,
controllers en beleidsmedewerkers.

Deelnemende gemeente Haarlemmermeer
Alkmaar Helmond
Almere Huizen (Regio Gooi en Vechtstreek)
Alphen aan den Rijn Groningen
Amersfoort Leeuwarden
Breda Maastricht
Delft Roosendaal
Ede (Regio Foodvalley) Rotterdam
Eindhoven Utrecht
Enschede Zaanstad
Emmen Zwolle (Regio lJsselland)
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Leeswijzer
Allereerst komen de bevindingen over het inkoopproces 2015 aan de orde. Vervolgens behandelen we

drie grote vraagstukken (puzzels) die gemeenten in de transitieperiode moesten kraken. Tot slot gaan

we in op de stappen voor 2016 en verder voor gemeenten.
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Terugkoppeling inkoopproces 201-5: De winkel bleef open, ondanks de

verbouwing
Het jaar 2014 stond in het teken van contractering voor de nieuwe taken voor 2015. Eén van de grootste
transities in de Nederlandse zorg allertijden. Hoewel er binnen gemeenten ervaring is met inkopen, was
er geen ervaring om op zulke grote schaal zorg en ondersteuning in te kopen. Er is nagedacht over welke
zorg in welke vorm ingekocht zou moeten worden zodat de burger niet voor een dichte deur zou staan
op L januari 2015. En dat is gelukt. Gemeenten zijn trots dat ze deze grote transitie in zeer korte tijd
voor elkaar hebben gekregen. Maar wel met gepaste trots, want het beleid achter hetgeen dat zij
hebben ingekocht voor 2015 moet zich in de praktijk nog bewijzen.

Gemeenten geven het proces dat zij hebben voor de inkoop van specialistische (jeugd)hulp en
ondersteuning voor 2015 hebben gelopen het rapportcijfer 7. Geen enkele van de deelnemende

Semeenten geeft zichzelf een onvoldoende. Slechts een enkele gemeente geeft het rapportcijfer 6 (net
voldoende) ofeen 8 (goed).

De inkoop heeft onder hoge tijdsdruk met vele onzekerheden plaatsgevonden. Onzekerheden over
welke taken zouden worden overgeheveld naar gemeenten en de hoogte van het bijbehorende budget
waren tot aan de meicirculaire niet zeker en zijn nog steeds onderwerp van discussie. Ook
onduidelijkheid over cliëntaantallen hebben de inkoop lastig gemaakt. Door deze onzekerheden is het
voor gemeenten lastig gebleken om een

startmoment te bepalen en hebben sommigen
een afwachtende houding aangenomen.
Ondanks dat hebben alle gemeenten de

contractering voor 2015 rond gekregen.

De meeste gemeenten geven aan positief te zijn

over de samenwerking tussen de gemeenten en

zorgaanbieders. Men is continu in gesprek

gebleven gedurende het proces. Hierbij werd
kennis en expertise tussen gemeenten en

zorgaanbieders uitgewisseld.

De meeste deelnemende gemeenten geven aan

minder tevreden te zijn over de samenwerking
tussen gemeenten. Dit heeft op veel plaatsen

voor vertraging in het inkoopproces gezorgd.

Oorzaken zijn onder andere de onduidelijke landelijke kaders en de lokale politieke duiding daarvan, een
gebrek aan onderling vertrouwen en een gebrek aan een helder proces.

Gemeenten zijn nog niet tevreden over de koppeling van beleid en praktijk: Het blijkt een grote
uitdaging om bedrijfsprocessen tijding gesynchroniseerd te krijgen met gemaakte contractafspraken,
Achteraf bezien vinden gemeenten dat er te lang over het beleid is nagedacht waardoor er tekort tijd
over was voor de implementatie, De verschillende bedrijfsvoeringsfuncties waren gedurende een groot
deel van het jaar onvoldoende aangesloten bij de beleidsontwikkeling. Hierdoor hebben zij eind 2014
een grote inhaalslag moeten maken. Gezien het grote aantal onzekerheden in 20t4, is het de vraag of
dit anders had gekund.
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Algemene bevindingen: Gemeenten hebben in de transitieperiode drie

puzzels moeten kraken
Gemeenten hebben met de decentralisaties een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg en

ondersteuning aan burgers met een hulpvraag. Een vraagstuk dat nieuw voor gemeenten was, waarover

ze zich de kennis snel eigen moesten maken en waarbij ze een nieuw systeem moesten inrichten binnen

een aanzienlijk kleiner financieel kader

ln deze transitieperiode hebben gemeenten diverse vraagstukken moeten kraken. ln dit stuk noemen

we deze vraagstukken puzzels, omdat ze ogenschijnlijk tegenstellingen bevatten maar de uitdaging voor

gemeenten juist lag in het goed organiseren van alle componenten in samenhang. Het woord puzzel

geeft ook de complexiteit van deze vraagstukken goed weer. Echter, iedere puzzel is oplosbaar in de

context van de drie decentralisaties zelfs meerdere oplossingen waarbij puzzelstukken in samenhang in

elkaar kunnen passen.

Uit de analyse van de inkoop 2015 komen onderstaande puzzels prominent naar voren:

1. Kansen voor vernieuwing en teeeliikertiid nadruk op zorgcontinuiteit onder hoge tijdsdruk

2. Slim bezuinigen met teseliikertiid beperkt inzicht in volumes en budgetten

3. Grip en inzicht verkrijgen en !eÆ]ü!gIllj-d een werkbare relatie met aanbieders opbouwen

Uiteraard zijn er meer puzzels te benoemen dan deze drie. Gemeenten hebben ook gepuzzeld met

andere thema's. Voor de leesbaarheid van dit stuk zijn alle onderwerpen die tijdens de werkgroepen

naar voren kwamen geschaard onder deze 3 hoofdpuzzels.

ln de volgende paragrafen gaan we dieper op deze puzzels in en geven we in algemene zin terug op

welke manier de deelnemende gemeenten hebben ingekocht en oplossingen hebben gevonden voor

het betreffende vraagstu k.
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Puzzel l: Kansen voor vernieuwing en tegelijkertijd nadruk op zorgcontinuïteit onder
hoge tijdsdruk
Gemeenten hebben met de decentralisatie een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg en

ondersteuning. ln eerste instantie is het de uitdaging om die overgang van centraal naar decentraal
ordentelijk uit te voeren en te zorgen dat bestaande cliënten en nieuwe cliënten met een zorgbehoefte
gebruik kunnen maken van de noodzakelijke ondersteuning - dit was de eerste prioriteit voor
gemeenten. ln tweede instantie moet de ondersteuning ook met minder middelen georganiseerd
worden. Een manier om dit te realiseren is door te vernieuwen: Het anders, beter en efficiënter
organiseren van zorg en ondersteuning. Vernieuwing én het overnemen van ondersteuning voor
bestaande cliënten, met minder middelen en onder hoge tijdsdruk, lijken met elkaar te botsen. Deze

combinatie is één van de puzzels die gemeenten moesten oplossen.

Gevolg: "zachte landing" voor 201-5 via relatief beleidsarme inkoop van specialistisch deel
De nadruk op zorgcontinuiteit heeftvoorveel gemeenten geresulteerd in een relatief beleidsarme
inkoop van specialistische zorg en ondersteuning. Het inhalen van een kennisachterstand en de beperkte
tijdsperiode die gemeenten hadden voor de voorbereidingen heeft de aandacht voor vernieuwing van
specialistische zorg en ondersteuning beperkt. Dit betekent niet dat er geen vernieuwing heeft
plaatsgevonden, tenslotte is het gelopen inkoopproces volledig nieuw. De ambitie van gemeenten is

echter groter dan de stappen die dit jaar al zijn gezet. De focus van gemeenten met betrekking tot
vernieuwing in 20L5 lag vooral in het vormgeven van een stevige basisstructuur en minder op de
specialistische zorgvormen die binnen de scope van dit onderzoek vallen. Twee derde van de

deelnemende gemeenten geeft zelf aan in redelijke mate aandacht te kunnen hebben besteden aan

vernieuwing, een derde zegt nauwelijks aandacht te hebben kunnen besteden aan vernieuwing.

Veel aandacht voor een stevige nieuwe basisstructuur
De vernieuwing die gemeenten hebben gerealiseerd ligt vooral in het neerzetten van een stevige
basisstructuur voor een nieuw systeem. Vrijwel alle deelnemende gemeenten hebben in zeer korte tijd
gebouwd aan wijkteams of andere basisinfrastructuur zoals algemene voorzieningen op lokaal niveau
die vanaf dit jaareen belangrijke spil vormt in het nieuwe systeem van gemeenten (in de inleidingvan
puzzel 2 gaan we dieper in op dit systeem). Gemeenten zijn trots op deze eerste vernieuwingsstap die is

gezet, ondanks dat er nog veel onzekerheid is over hoe snel en goed het gaat werken - er is namelijk
(nog) geen best practice op te halen ergens in de wereld, De meeste gemeenten hebben in mindere
mate "vernieuwd" op de meer gespecialiseerde zorgvormen binnen scope. Dat wil zeggen, deze

ondersteuningsvormen hebben gemeenten voornamelijk ingekocht vanuit bestaande of verplichte2
structuren.

I n koo p vo n uit be staa n d e structu re n

Gemeenten hebben veelal nog ingekocht vanuit oude en bestaande structuren, soms was dit een keuze
en soms een verplichting vanuit afspraken die tussen het Rijk, gemeenten en brancheorganisaties zijn
gemaakt (bijvoorbeeld het bestuurlijk akkoord Jeugd GGZ):

a Wmo en Jeugd zijn bij vrijwel alle deelnemende gemeenten apart - als gescheiden producten -

ingekocht. Sommige gemeenten hebben wel het inkoopproces gezamenlijk georganiseerd, maar ook

2 Verplicht structuren zijn onder andere de Regionale transitie arrangementen, bestuurlijk akkoord Jeugd GGZ, landelijke inkoop of kamerbrief
over bovenregionale inkoop gespecialiseerde jeugdhulp.
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a

de meeste gemeenten hebben het inkoopproces gescheiden ingericht. Gemeenten hebben echter

wel de ambitie om in de toekomst meer integraliteit b¡nnen de 3D's te creëren.

Uit onze inventarisatie komt ook naar voren dat veel gemeenten producten gebaseerd op de oude

productstructuren hebben ingekocht. Deze productstructuur bood houvast en een

gemeenschappelijke taal tijdens gesprekken tussen gemeente en aanbieder. Het zorgt er echter ook

voor dat op deze producten nog beperkt inhoudelijke vernieuwing heeft plaats gevonden,

bijvoorbeeld door slimme samenstellingen en arrangementen van de ondersteuning onder deze

productstructuren te maken.

Op extramurale Wmo zorg en

ondersteuning is meer vernieuwing

toegepast dan bij andere
gedecentraliseerde ondersteuning. ln

enkele gevallen heeft de gemeente

gekozen voor een geheel nieuwe

productstructuur (arrangementen).

Gemeenten geven aan dat dit komt

omdat zij beter inzicht in en meer kennis

over deze producten hadden. Daarnaast

hebben zij voor deze producten een

heldere en algehele

verantwoordelijkheid overkregen zonder

al te veel regeldruk. De Zuid-Limburgse
gemeenten hebben zowel het aanbod

voor Jeugd en Wmo vernieuwd op basis

van arrangementen. Nevenstaand

voorbeeld gaat hier dieper op in.

Hierbij moet benoemd worden dat

gemeenten ook niet alle ruimte hadden

om producten inhoudelijk voor 2015 te

vernieuwen. Bijvoorbeeld binnen de

Jeugd GGZ is er sprake van een

bestuurlijke afspraak, waa rbij onder

andere is afgesproken om voor een

periode van 3 jaar verder te gaan met de

huidige productstructuren.

Gemeenten kopen met name in bij bestaande aanbieders door middel van besloten inkoopvormen.

Bestaande aanbieders zijn -voortgekomen uit het oude centrale beleid - onderdeel van de sociale

infrastructuur geworden. Die heeft grote waarde, maar kan ook juist vernieuwingen in de weg staan

Vernieuwing betekent absoluut niet persé nieuwe aanbieders, maar het toelaten daarvan is wel één

van de manieren voor gemeenten om vernieuwend aanbod te stimuleren.

De gemeente Maastricht heeft als zuid-Limburgse gemeente voor hetjaar 2015 binnen

de Wmo en Jeugdwet zorg ingekocht op basis van arrangementen. Dit geldt zowel voor
nieuwe cliënten als cliënten die onder het overgangsrechtvallen. Voor de Wmo ìs er

samen met vijf andere gemeenten uit de regio Maastricht-Heuvelland ingekocht. Voor

Jeugd ls in regionaal verband ingekocht met 18 Zuid-L¡mburgse gemeenten. Er wordt
gewerkt met een prijs per cliënt per jaar, gekoppeld aan het beoogde resultaat van de

ondersteuning. Het resultaat is dat aanbieders worden geprikkeld om efficiënter en

innovatiever te werk te gaan om het beoogde resultaat te behalen.

Binnen de Wmo zijn 10 arrangementen gedefinieerd, binnen Jeugd 12 arrangementen.

Op basis van historische omzetcijfers is een arrangementstarief per aanbieder

vastgesteld. Het arrangementstarief is de prijs per cliënt per jaar, ongeacht de

intensiteit van diens behandeling. Dit betekent dat deze systematiek vooral bij de

grotere aanbieders goed kan werken omdat zij op basis van hogere aantallen cl¡ënten

beter hun Inzet kunnen verdelen om met dit tarief uit te komen. Het

ondersteuningsplan beschrijft het beoogde doel van de behandeling en welk

arrangement daarb¡j ingezet d¡ent te worden. De gemeente stuurt op deze doelen.

zorgaanb¡eders kr¡jgen de ruimte om In overleg met de burger een behandelplan op te

stellen, waarbij ruimte is voor innovatie en kostenbesparingen.

succesfactoren zijn de eenvoud en de mogel¡jkheid om administratieve lasten terug te
dringen. Er wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van 'high trust, high penalty'. Bij

de verantwoordingvan de real¡sat¡e over 2015 zal een beter beeld bij de vastgestelde

tarieven gevormd kunnen worden. Een ander risico is dat met name kle¡nere

zorgaanbieders met de gekozen systematiek in de knel komen. Vooral als zij cliënten

met een grotere zorgbehoefte krijgen toegewezen dan waar hun arrangementstarief op

is gebaseerd (de historische 'casemix') kan het arrangementstarlef ontoereikend blijken

Dit monitoren we door de intensiteit van de geleverde trajecten af te zetten tegen de

intensiteitvan de historische casemix. Via ontwikkeltafels in 2015 za¡ samen met de

aanbieders worden onderzocht of de gekozen systematiek met het oog op de

contractafspraken 2016 moet worden verfijnd of aangepast.

Voor meer informatie:
lTeam lnkoop Sociaãl Domein I Gemeenten Maãstricht-Heuvelland
Tel: 14043 | E-mail: lnkoopSD@maastricht.nl

De Zuid-L¡mburgse gemeenlen prikkelen zorgaanbieders om effíciënter en
lnnovatiever te werken door middel van errangementen Sekoppeld aan lesultaten
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Gemeenten hebben in 2015 voornamelijk afspraken gemaakt met bestaande aanbieders.
Zorgcontinuiteit (door het bieden van voldoende budgetgaranties voor aanbieders) is de

belangrijkste overweging die hieraan ten grondslag lag. Gemeenten kiezen voornamelijk voor
besloten inkoopvormen, zowel voor Wmo als Jeugd. Bestuurlijke aanbesteding ("met huidige
aanbieders afspraken maken") is binnen de besloten inkoopvormen veruit de meest gekozen

inkoopvorm. Ook zijn veel subsidierelaties met huidige aanbieders overgenomen.

Gemeenten willen in de toekomst graag een passende inkoopstrategie vaststellen op basis van

kenmerken van de zorg en ondersteuning (dus per marktsegment). Een goede segmentatie van zorg

en ondersteuning is hier voor nodig.

Gemeenten doen nu ervaring op met de marktdynamiek en hun rol als marktmaker. Zij maken

daarbij de afweging tussen het creëren van een concurrerende markt, waarin vernieuwing meer
vanzelf wordt gestimuleerd, versus het partneren met aanbieders, waarin samen vernieuwen
centraal staat. ln het laatste geval is er vaak sprake van een meer langdurige setting waarbij de

markt slechts uit een beperkt aantal spelers bestaat. De rol als marktmaker zit niet alleen in de

keuze om nieuwe toetreders op de markt toe te laten maar ook hoeveel aanbieders je de markt laat
betreden en waar je ketensamenwerking stimuleert. Maak je afspraken met een beperkt aantal
aanbieders waarmee je in gezamenlijkheid eisen stelt over kwaliteit en transformatie, of creëer je

een open markt waar iedereen die aan een minimale set van eisen voldoet, mag toetreden.
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De nieuwe opgave in de zorg vraagt om een grote professionaliteit van de gemeente met betrekking

tot inkoop. Belangrijk hierbijis dat de inkoopschaal- en vorm (marktstrategie)goed aansluiten bij de

gekozen uitgangspunten en beleidsvisie van de gemeente.

De inventarisatie geeft een beeld van de gekozen marktstrateg¡e van gemeenten in 201-5, kijkend naar de gekozen inkoopvorm.

Voor de verschillende vormen van specialistische zorg en ondersteuning die gemeenten hebben ingekocht voor 201-5 is gekeken

ofer sprake is van een besloten inkoopvorm (gemeente bepaalt zelfwelke aanbieders uitgenodigd worden om een voorstel te

doen of om contractafspraken mee te maken, in de praktijk veelal bestaande aanbieders) of een openbare inkoopvorm (iedere

aanbieder heeft de mogelijkheid om mee te doen, meer stimulans voor nieuwe aanbieders). Daarnaast is er gekeken naar een

indeling waarin we de inkoopvormen categoriseren naar vormen die meer uitgaan naar een "partnermodel" waarin gemeenten

met een (beperkt aantal) aanbieders maatwerkafspraken maakt over prijs, kwaliteit en transformatie, en vormen die meer

u¡tgaan van een "concurrentiemodel" waarbij gemeenten afspraken maken met alle aanbieders die aan een vooraf vastgestelde

minimum set van selectie-eisen voldoet. Op de volgende pagina zijn de resultaten zichtbaar.
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a De keuze voor de schaal van inkoop van gemeenten voor 2015 is voortgevloeid vanuit bestaande of
verplichte samenwerkingsverbanden. Met name de (verplichte) samenwerking ingegeven vanuit de

regionale transitiearrangementen voor Jeugd hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Voor

Wmo geldt dat zorg en ondersteuning vooral op lokaal en regionaal niveau is ingekocht. Voor Jeugd

geldt dat de zorg en ondersteuning vrijwel uitsluitend op regionale en bovenregionale schaal is

ingekocht. Voor zowel Wmo als Jeugd geldt dat er onder de deelnemende gemeenten minimaal op

een schaal van L00.000 inwoners is ingekocht.

De (zorg)inhoudelijke overwegingen stonden bij deze keuzes over schaal van inkoop meer op de

achtergrond, terwijl gemeenten aangeven hier juist wel de nadruk op te willen leggen. ln 2014 is nog

weinig het gesprek gevoerd over hoe gemeenten vinden dat het toekomstig zorglandschap er uit
moet zien. Er zijn echter praktijkvoorbeelden bekend waar dit wel het geval is. De zes

jeugdzorgregio's in en rond de provincie Utrecht hebben voor 2015 afspraken gemaakt over

specialistische vormen van jeugdhulp. Hierbij vindt afstemming plaats over de gewenste

transformatie in de hele keten van jeugdhulp. De wens om (duurdere) specialistische hulpvormen,

waaronder residentiële zorg, af te bouwen wordt daarbij niet los gezien van het bieden van

voldoende en kwalitatief goede substitutiemogelijkheden.

(Boven)regionale samenwerkingsverbanden moet zich vaak nog zetten, hier is net als de totale
transformatie tijd voor nodig. Gemeenten moeten elkaar namelijk vinden op inhoudelijk vlak.

Bijvoorbeeld elkaar vinden op de mate van organisatie van toegang en mate van investering in

voorliggende voorziening op lokaal niveau. Vervolgens moet regionale aansluiting van de lokale

context in gezamenlijkheid worden bepaald. Hier bovenop speelt vervolgens een

vertrouwenskwestie en een vraagstuk voor grip: zijn gemeenten inderdaad in staat om individueel

af te schalen buiten regionaal zichtveld.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de meest voorkomende inwonerschaal waarop is ingekocht. Van de

deelnemende gemeenten hebben er slechts 4 minder dan 100.000 inwoners. Zelfs een grote gemeente als Rotterdam

kiest er voor om een groot aantal vormen van jeugdhulp- en ondersteuning in regionaal verband met andere gemeenten

in te kopen.
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a

Gemeenten hebben bewust een "zachte landing" gemaakt am zargcontinuiteit te garanderen en

stopsgewijs in de tijd passende stappen voor vernieuwing te kunnen maken

Gemeenten hebben vaak bewust gekozen voor een "zachte landing" en een beleidsarm

overgangsjaar, om vervolgens in 2016 meer stappen op vernieuwing te zetten. Daarom zijn er

voornamelijk kortlopende contracten van merendeels 1 jaar afgesloten. Zo'n 6OTo van de Wmo-
producten zijn ingekocht met een éénjarige contractduur, voorJeugd is dat nog eens 10% meer

Gemeenten hebben bewust gekozen voor flexibiliteit in het eerste jaar om later meer ruimte te
hebben om vernieuwing in contracten te brengen. Echter nu komt tevens het besef dat 1 jaar kort is
voor grote aanpassingen, veel gemeenten kijken daarom nu of voor vernieuwing een nieuw contract
noodzakelijk is, of dat onder verlenging van huidige contracten ook stappen voor vernieuwing
kunnen worden gemaakt.

Aanbieders geven aan dat ze behoefte hebben aan een langjarig perspectief om tijd en zekerheid te
hebben om de gewenste omslag te kunnen maken. Gemeenten die voor langere contracten kozen,

geven inderdaad aan dat zij dit hebben gedaan om meer rust en zekerheid te creëren voor
aanbieders maar zeker ook voor zichzelf. Overigens geldt dat zekerheid voor aanbieders en

flexibiliteit ook hand in hand kunnen gaan, Uit discussie in de werkgroepen kwam naar voren dat de
gemeenten die meerjarencontracten afgesloten hebben dit vaak dusdanig flexibel hebben ingericht,

dat jaarlijks voldoende ruimte blijft om wijzigingen te kunnen aanbrengen (met name op het gebied

van tarifering).

Gemeenten hebben in inkoop 2015 het gesprek over vernieuwing en transformatie wel gestart met

aanbieders . ln contractafspraken zijn over het algemeen ook afspraken opgenomen over

vernieuwing. Hierop zijn noggeen zakelijke "harde" afspraken gemaakt. De startvan dit gesprek

afgelopen jaar biedt de basis om in het gesprek dit jaar verder op voort te borduren en eventuele

zakelijke afspraken over te maken. De vraag hierbij is in hoeverre gemeenten contractueel afspraken

moeten maken over vernieuwing of dat de oplossing veel meer ligt in het zakelijk sturen op
vernieuwing via marktprikkels en/of samen optrekken met de aanbieders bij de transformatie. ln het

hoofdstuk Stappen voor 2016 en verder gaan we hier dieper op in.
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Puzzel 2: Slim bezuinigen met tegelijkertijd beperkt inzicht in volumes en budgetten
Gemeenten hebben per L januari 2015 de verantwoordelijkheid gekregen over de ondersteuning
vallend onder de Wmo 20L5 en Jeugdwet. Deze decentralisatie gaat gepaard met een grote
bezuinigingsslag, Dit betekent dat gemeenten de ondersteuningstaken niet zomaar kunnen overnemen
Zij moeten gaan zorgen voor een effectievere en efficiënter georganiseerde aanpak in het sociale
domein. Dat kan door anders en innovatiever te gaan werken. Gemeenten hebben hier ook een
duidelijke visie op: meer gebruik van de eigen kracht van burgers, van de kracht van de samenleving,
meer integraal werken, beter gebruik van alle nabije voorzieningen en meer sturen op resultaat. En

vooral dicht bij de burger en de professionele werker staan.

Hiermee staan gemeenten voor de opgave om een nieuw stelsel van maatschappelijke ondersteuning te
bouwen. Met dit systeem bedoelen we niet alleen de specialistische ondersteuning die in deze analyse
centraal staat, maar het samenhangend geheel aan actoren. Dit is het systeem waarin er goede

basisvoorzieningen en algemene voorzieningen zijn georganiseerd dichtbij de burger. Deze basis is in

staat om vanuit het principe 'krachtgerichte zorg' de inzet van professionele ondersteuning te verlagen,
waar professionele ondersteuning nodig is een integraal aanbod voor burgers te ontwikkelen en tijdig
meer specialistische ondersteuning in te roepen. Deze basis wordt binnen de meeste deelnemende
gemeenten vormgegeven door middel van een wijkteam. Goede basis en algemene voorzieningen
moeten ervoor zorgen dat het beroep op meer specialistische en dure voorzieningen afneemt. Op die
manier willen gemeenten ondersteuning in de nabijheid van de burger organiseren en het afschalen van
professionele zorg en ondersteuning mogelijk maken. ledere gemeente geeft vanuit de eigen lokale
context invulling aan dit systeem.

Een systeem dat niet in één jaarvolledigstaat, maarwaartijd nodig is om devisie goed in te bedden, te
ontdekken welke mechanismen wel en minder goed werken en om een cultuuromslag te maken zowel
bij professionals als burgers. De financiële vruchten van dit systeem kunnen dan ook niet meteen
volledig worden geplukt. Gemeenten stonden voor 20L5 echter al wel voor de uitdaging om er voor te
zorgen dat het systeem voldoende kosten bespaart om de bezuinigingsopgave te realiseren.

Gevolg: focus ligt op een goede verdeling van budget met vernieuwing als uitgangspunt en

tegel ij kertijd i n perken va n fi nanciele risico's
Het combineren van budgetverdeling, vernieuwing en inperken van financiële risico's is een puzzel waar
gemeenten ook in de inkoop 2016 weer voor staan. De belangrijkste beelden uit de afgelopen inkoop
staan hieronder beschreven:

¡ Budgetten verdelen met beperkt inzicht in volumes
¡ Slim vernieuwen binnen beschikbare middelen steeds meer leidend voor budget verdeling
¡ Onzekerheid over volumes leidt vaak tot contractuele begrenzing van budgetten per aanbieder

Budgetten verdelen met beperkt inzicht in volumes

Deze puzzel ontstond voor veel gemeenten bij het inzichtelijk maken van de opgave waar zij voor
stonden (aantal cliënten en hun zorgbehoefte en het beschikbare budget):

Het maken van een goede inschattingvan deverwachte zorgvraag in relatietot het hiervoor
benodigde budget werd belemmerd door veel onduidelijkheid. Een goede onderbouwing bleek
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lastig. Oorzaak hiervan was een mismatch tussen de in de verschillende aanschrijvingen van het Rijk

meegedeelde budgetten 2015, het aantal cliënten zoals doorgegeven door o.a. Vektis en de

gegevens uitvraag bij zorgaanbieders.

Daarnaast heeft het nieuwe stelsel dat Bemeenten hebben ingericht zich (nog) niet bewezen,

mechanismen van het systeem zijn pas echt vanaf L-L-1OL5 ingezet. Op zijn vroegst halverwege dit
jaar krijgen gemeenten de eerste enigszins betrouwbare inzichten. Er is nu nog onvoldoende zicht op

de populatie, de resultaten van het ingerichte systeem en het behalen van de doelstelling om

duurdere en meer specialistische zorg af te schalen. Hierdoor is de omvang van de wijkteams in de

meeste gemeenten modelmatig bepaald. Of de omvang voldoende is, is onzeker. Dit risico wordt
versterkt door de mogelijk aanzuigende werking van wijkteams, doordat zij zichtbaar in de wijk

opereren, burgers tegemoet treden en werken volgens de gedachte van 'vroegsignalering'. Dit

betekent dat je met een wijkteam niet alleen beter in staat bent om burgers met problemen op te
pikken maar ook dat je een deel van de burgers met ondersteuningsbehoefte d¡e afgelopen jaren

gemist zijn, nu in één keer erbij krijgt. Op lange termijn moet dit leiden tot minder inzet van

specialistische ondersteuning, maar op korte termijn zorgt dit mogelijk voor een "boeggolf' en meer

inzet van basisondersteuning.

Door het ontbreken van inzicht in cliëntstromen zijn budgetverdelingen voor 2015 vooral gebaseerd op

basis van beschikbare middelen (het ontvangen budget van het Rijk zoals in de septembercirculaire), die

gemeenten niet eenduidig konden terugrekenen naar bestaande zorg en ondersteuning. De verdeling

was daardoor niet volledig "van onderop" te berekenen, bezien vanuit de ondersteuningsbehoefte van

burgers en de substitutiegedachte die het systeem moet bewerkstell¡gen.

Slim vernieuwen binnen beschikbare middelen steeds meer leidend voor budget verdeling

ledere gemeenten heeft voor het eerste jaar een budget ontvangen van het Rijk en dit is binnen

gemeenten volledig geïnvesteerd in het sociaal domein. Veel gemeenten geven aan hier zelfs nog eigen

budget op te hebben toegelegd (mogelijk leidt dit naar verwachting in 20L6 op plekken tot nog een

bezuiniging).

De startvan de discussies over budgetverdeling eind 2013 was nog sterk ingestoken vanuit de kortingen

op het macrobudget. ln de ervaring van gemeenten gingen aanbieders er vaak van uit dat de macro-

cijfers gelijk zouden staan aan de door hen door te voeren bezuinigingsslag. Een voorbeeld zijn de RTA's,

waaruit spanning ontstond tussen de door te voeren vernieuwingen en de in de RTA's afgesproken

budgetgaranties. ln de loop van het inkoopproces ontstond bij de deelnemende gemeenten het inzicht

dat niet de kortingen ten opzichte van historische budgetten het uitgangspunt moesten zijn, maar de

beoogde vernieuwing. Dat is een opgave die in samenwerking moet worden opgelost, door gemeenten,

aanbieders, burgers en andere betrokken partijen. Gemeenten dienen dit dan ook leidend te maken in

hun inkoopproces 20L6.

Het denken vanuit vernieuwing in plaats van historische budgetten, heeft tot gevolg dat individuele

specialistische aanbieders regelmatig minder budget gecontracteerd kregen dan zij hadden verwacht

vanuit macrobegrotingen van het Rijk (per zorgtype). Gemeenten hebben met het verkregen budget

namelijk ruimte voor vernieuwing gemaakt, bijvoorbeeld voor:

lnvestering in opbouw en uitvoering basisinfrastructuur (goede algemene voorzieningen, wijkteams

en inrichting van toegang)

Uitvoeringskosten (zeer beperkte raming vanuit het Rijk, zeker in jaar van transitie)

a

a
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¡ Aanhouden van buffers om volumerisico's (onverwachte pieken) of extra investeringen die

noodzakelijk zijn voor de transformatie(met name bij substitutie naar goedkoper aanbod) tijdens het
jaar op te kunnen vangen

Dit is echter niet de enige reden, De budgetten vallen soms ook lager uit, omdat sommige budgetten
vastzitten vanuit het overgangsregime, bijvoorbeeld in subsidies en PGB's. Het korten op PGB's was

bijvoorbeeld voor veel gemeenten een lastig vraagstuk. ln overleg met de cliënt, kan de gemeente

afspraken maken over een vervangend ondersteunings-arrangement. De tijd en energie die in deze

individuele cliëntgesprekken gaat z¡tten woog voor veel gemeenten echter niet op tegen de verwachte
besparingen van dit gesprek. Daarom hebben veel gemeenten gekozen om niet te korten op lopende
PGB's en het op andere zorg- en leveringsvormen te besparen. Dit speelde met name in gemeenten met
een groot buitengebied in Noord en Oost Nederland waar er veel cliënten met PGB's zijn. Korten op
dergelijke budgetten was beperkt mogelijk en dat zet dan druk op het budget van andere onderdelen
van het sociaal domein.

Vernieuwing leidt soms ook tot andere contractvormen. Enkele gemeenten hebben raamcontracten
afgesloten (zonder volume afspraken) en sturen dus niet op het budget per aanbieder maar op de

toegang. Hierdoor is er voor aanbieders onzekerheid over het volume.

lnzicht in budsetten

Onderstaand kader geeft een beeld van de budgetreducties die door de deelnemende gemeenten zijn
gehanteerd op de verschillende productcategorieën3. ln deze figuren is bewust niet gestreefd naar een

3 Gemeenten z'rjn in de uitvraag gevraagd om de "gehanteerde (bandbreedte) van budgetkorting op productcategorie ten opz¡chte van het
budget 2014" (zie bijlage 1 voor deze productcategorieën) terug te koppelen. Gemeenten kunnen hier zelf verschillende definities aan hebben
gegeven.

Onderstaande figuren tonen de spreiding van de geinventariseerde budgetreductie van deelnemers tussen het 1." kwartiel (de

onderkant van het lichtblauwe vlak) en het 3" kwartiel (de bovenkant van het paarse vlak). ln de statistiek is dit een manier om
de geinventariseerde waarden van deelnemers te verdelen in vier gelijke delen, elk deel is dus een kwart van de dataset. De helft
van de deelnemende gemeenten heeft een waarde die zich bevindt zich tussen het 1" of3" kwartiel. Het tweede (blauwe) en de

derde (paarse) kwartieldeel laten we zien in deze figuren. Uitschieters in budgetreducties, zowel omhoog of omlaag, zijn op deze
manier niet meegenomen in de figuren.
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Bovenstaande figuren geven een beeld bij de hoogte van de budgetreductie binnen de Wmo. Voor extramurale zorg binnen de
Wmo geldt dat de gemeenten redelijk bij elkaar in de buurt zitten voor wat betreft de hoogte van de budgetreductie. Op
intramurale zorg binnen de Wmo (opvang en beschermd wonen) is een aanzienlijk lagere budgetreductie gehanteerd in de

inventarisatie dan op extramurale zorg. Binnen de intramurale Wmo zorg is voornamelijk een reductie gehanteerd op
(spoed)opvang en maar zeer beperkt op beschermd wonen.
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gedetailleerd en exact gekwantificeerd beeld, omdat een dergelijke vergelijking over het algemeen niet
mogelijk en nuttig is. Verder op in deze paragraaf geven we hier een toelichting op.

Bovenstaand beeld over budgetreducties moet echter wel juist worden geïnterpreteerd. Gemeenten
gaan verschillend om met vernieuwing en specifiek met substitutie tussen zorgvormen (bijvoorbeeld

naar wijkteams). Dit beTnvloedt de benodigde zorg en ondersteuning van een bepaald type en daarom

ook het benodigde budget per type. Daarnaast werden door de onzekerheden vanuit het Rijk

beleidskeuzes soms uitgesteld waardoor het onderhandelingsproces met aanbieders in de tijd onder

druk is komen te staan. Hierdoor zijn mogelijk niet alle bezuinigingsdoelen daadwerkelijk bij alle

zorgaanbieders gerealiseerd.

De getoonde bandbreedte is geen landelijk beeld maar het beeld dat is gevormd op basis van gegevens

van de deelnemende gemeenten.

Budgetreductie / verschuiving Jeu gd
vml. AWBZ extramuraal
25%

20o/o

15o/o

1jYo

5Yo

Oo/o

Budgetreductie / verschuiving Jeugd
vml. AWBZ intramuraal
25o/o

20o/o

15o/o

10o/o

5o/o

00k

20%

15o/o

1ÙYo

SYo

Ùa/o

1" tot 2e kwartiel I 2" tot 3e kwartiel l. tot 2e kwart¡el I 2. tot 3" kwartiel
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Bovenstaande figuren laten zien welke budgetreductie door de deelnemende gemeenten is gehanteerd op de voormalig AWBZ

producten binnen zorg en ondersteuning aan Jeugd. Zowel voor de extramurale als de intramurale producten zitten

deelnemende gemeenten redelijk op één lijn voor wat betreft bandbreedte van de gehanteerde budgetreducties.
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Bovenstaande figuren geven een beeld bij de budgetreductie die door de deelnemende gemeenten is gehanteerd op zorg en

ondersteuning aan Jeugd die voorheen onder de Zorgverzekeringswet viel en die in 20L4 nog door de provincies werd
gefinancierd. Binnen de voormalig provinciaal gefinancierde jeugdzorg zijn grote verschillen tussen de deelnemende gemeenten

zichtbaa r.
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Vergelijking met het beeld uit landelijke berichtgeving en monitors:

. GGZ Nederland en de RIBW Alliantie hebben in maart 2015 in een schriftelijke react¡e aan het ministerie van VWS op de
uitkomsten van de vijfde monitor Wmo-meting aangegeven, dat de effecten van contractering door gemeente nog
onduidelijk zijn voor hun achterban. Hierbij is aangegeven dat er forse tariefs- en volumekort¡ngen zijn afgedwongen.

. Uit onderzoek door hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen en onderzoeker Niels Uenk van de Universiteit Twente,
op verzoek van Binnenlands Bestuur, blijkt dat gemeenten "veel meer bezuinigen op de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo 2015) dan nodig is". Die bezuinigingen lopen op tot gemiddeld 22 procent, terwijl de Rijkskorting
op het overgehevelde budget over 2015 gemiddeld 11 procent is.

lnzicht in tarieven

Bij een ruime meerderheid van de deelnemende gemeenten spelen tariefreductiesa een rol bij de
uiteindelijke hoogte van het budget. Binnen dit onderzoek is niet onderzocht hoe de tarieven en

volumes samen tot de uiteindelijke budgetten hebben geleid. ln het algemeen werd wel duidelijk, dat bij
het vergelijken van de gehanteerde tariefreducties voorzichtigheid is geboden. Ten eerste omdat niet
alle deelnemende gemeenten voor 2015 op basis van oude productstructuren ingekocht hebben. Ten

tweede omdat een aantal deelnemende gemeenten wel de oude productcode- of benaming hanteren,
maar kritisch hebben gekeken naar de inhoud van het product en van daaruit een ander tarief betalen.
Dit betreft onder meer het opleidingsniveau van de betrokken professionals en variatie in groepsgrootte
waar het gaat om zorg in groepsverband. De derde bepalende factor is de speler in het systeem die het
product levert. Dit kan de toegangsfunctie zijn, doorgaans in de vorm van een wijkteam, of een
aanbieder van specialistische zorg en ondersteuning. Verschillende aanbieders trekken verschillende
zwaarte aan van de zorg- of ondersteuningsvraag en hebben daarmee een andere kostprijs van het
product. ln geval van substitutie kan de specialistische aanbieder een hogere gemiddelde zwaarte in

haar case load overhouden waar de gemeente dan rekening mee houdt. De vierde factor is hetfeit dat
gemeenten soms andere tarieven betalen voor zorg aan cliënten die onder het overgangsrecht vallen
dan voor zorg aan nieuwe en geherindiceerde cliënten. Daarmee creëert de gemeente een geleidelijke
overgang en krijgen instellingen de mogelijkheid om hun kostenstructuur (overhead) aan te passen.

Daarnaast maken de deelnemende gemeenten ook onderscheid tussen de tarieven zij betalen aan grote
versus kleine zorgaanbieders, of aan organisaties versus vrijgevestigde professionals. Onderstaande
praktijkvoorbeelden waarbij we de tarieven van een tweetal gemeenten / regio's op twee verschillende
producten met elkaar vergelijken laten zien dat bij vergelijken van tarieven dieper inzoomen op
achterliggende keuzes noodzakelijk is om conclusies over verschillen in tarieven te kunnen vaststellen.

a Bi; de deelnemende gemeenten is het minimum, maximum en/of gemiddeld tarief opgevraagd voor producten die samen

SOT'van het inkoopvolume beslaan voor producten binnen de Wmo 2015 en voormalig AWBZ en voormalig
Zorgverzekeringswet binnen de Jeugdwet. Voormalig provinciaal gefinancierde jeugdzorg is hier niet in meegenomen.
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Bij het vergelijken van tarieven en gehanteerde reducties is voorzichtigheid geboden: Twee prakt¡jkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld L - Gemeente Leeuwarden en gemeente Zwolle: verschillen in tarieven voor individuele begeleiding

Bij het vergelijken van tarieven en gehanteerde reducties is voorzichtigheid geboden. Om dit inzichtelijk te maken is de

totstandkoming van het tarief dat twee gemeenten binnen de Wmo betalen voor het product H300 individuele begeleiding

(voormalig AWBZ) nader onderzocht. Dit betreft de gemeente Leeuwarden en de gemeente Zwolle. De gemeente Leeuwarden

betaalt voor dit product een tarief dat !0%lager ligt ten opz¡chte van het maximum Nza-tarief dan het tar¡ef dat de gemeente

Zwolle betaalt.

ln Leeuwarden wordt een onderscheid gemaakt tussen het tariefvoor cliënten die in 2015 onder het overgangsrecht vallen en

tarieven voor nieuwe ¡nstroom en cliënten waarvoor de indicatie in 2015 afloopt. Voor cliënten onder het overgangsrecht is

gekeken naar het gemiddelde van de gecontracteerde tarieven door het Zorgkantoor Friesland (De Friesland Zorgverzekeraar).

Hier is een kortingspercentage van 25%o op toegepast. Dit percentage is enerzijds ingegeven door het macrobudget dat

Leeuwarden heeft ontvangen en anderzijds de keuzes die de gemeente heeft gemaakt. Op basis van deze rekenregel is per cliënt,

gelet op de gemiddelde zorgconsumpt¡e over 1 jaar (2014), een budget per zorgaanbieder bepaald. Dit budget is vervat in een

lumpsum-vergoeding.

Voor de ondersteuning aan nieuwe instroom cliënten of opnieuw beoordeelde cl¡ënten gold een vrijer regime in de aanbesteding

voor wat betreft de tariefstelling. Leeuwarden hanteerde hier andere definities in de productomschrijvingen. Het product H300

individuele begeleiding is daarbij opgegaan in het arrangement "Thuisondersteuning 2'. Het tarief is in de aanbesteding niet

gemaximeerd, omdat de gemeente Leeuwarden nieuwe innovatieve producten en productcombinaties wilde stimuleren.

Aanbieders mochten zelf een voorstel doen voor de inhoud van het arrangement 'Thuisondersteuning 2' inclusief een passend

tarief. Voor de standaardproducten hebben aanbieders veelal het eerder genoemde kortingspercentage aangehouden. lndien

aanbieders hier sterk hier van af weken is de gemeente het gesprek aangegaan.

De gemeente Zwolle maakt in de tarifering geen onderscheid tussen cliënten die onder het overgangsrecht vallen en nieuwe

instroom en cliënten waarvoor de indicatie in 2015 afloopt. De inkoop vond plaats v¡a een proces van sociaal contracteren,

waarbij overleg met aanbieders, ketenpartners en inwoners centraal stond.

Op basis van het te ontvangen macrobudget van het Rijk heeft de gemeente berekend hoeveel gekort moest worden om binnen

het macro budgettaire kader te blijven. Aanvankelijk is daarbij een generieke korting op alle tarieven neergelegd bij

zorgaanbieders. D¡t le¡dde tot een aantal tegenvoorstellen van aanbieders. Op basis van gesprekken met aanb¡eders is een

herberekening gemaakt van de tarieven waarbij gekeken is naar de kostprijsberekening per product. Op basis van deze

kostprijsberekening is ervoor gekozen om gedifferentieerd te korten. Op het product H300 individuele begeleiding is een korting

van 15% toegepast. Voor andere producten ligt de korting lager of hoger. Alle aanbieders ontvangen hetzelfde vaste tarief.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de gemeente Zwolle met trajecten werkt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen

basis en specialistische trajecten met vijf verschillende frequenties van ondersteuning. De oude producten zijn gebruikt om

trajecten samen te kunnen stellen en, in combinatie met een vastgestelde gemiddelde hoeveelheid uren, de trajectprijs te

bepalen. De aanbieders hebben vervolgens de vrijheid om, in samenspraak met de cliënt, de inhoud van het zorgtraject te

bepalen op basis van het te behalen resultaat. Zowel bij de betaling als bij de verantwoording zijn de uren losgelaten.

We zien dus dat het verschil in tarieven tussen de onderzochte gemeenten wordt verklaard door vier factoren. Ten eerste door

de lokale financiële ruimte om tot een andere tariefstelling te komen en de keuzes die de gemeenten hebben gemaakt. Ten

tweede door het wel of niet maken van onderscheid in tarifering voor cliënten die in 2015 onder het overgangsrecht vallen en

voor nieuwe instroom en cliënten waarvoor de indicatie in 2015 afloopt. Ten derde door de wijze van inkopen, waarbij

aanbieders óf een tarief opgelegd krijgen vanuit de gemeente waarover aan overlegtafels gesproken kan worden, óf de vrijheid

hebben om zelf met een passend tariefvoorstel te komen. De vierde factor is het hanteren van andere definities in de

productomsch rijving.

20



Proktijkvoorbeeld 2 - Regio Gooi en Vechtstreek en Twentse gemeenten: verschillen ¡n tor¡even voot ptoducten Generalistische
Bosis jeugd-GGZ

Bij het vergelijken van tarieven en gehanteerde reducties is voorz¡chtigheid geboden. Om dit inzichtelijk te maken ¡s de

totstandkoming van het tarief dat twee jeugdzorgregio's binnen de Jeugdwet beta¡en voor de producten Generalistische Basis
jeugd-GGz licht, midden en zwaar (voormalig Zorgverzekeringswet) nader onderzocht. Dit betreft de 7 gemeenten in de regio

Gooi en Vechtstreek en de 14 gemeenten in Twente die onder de titel Samenl4 samenwerken. Beide regio's hebben de
producten in de Generalistische Basis jeugd-GGZ ingekocht en inhoudelijk niets aan deze producten gewijzigd.

De regio Gooi en Vechtstreek betaalt voor deze producten een vast tarief dat circa 7%hoger is dan het maximum tarief in de
regio Twente en dat bijna 80% hoger is dan het minimum tarief in de reg¡o Twente. Uit dit praktijkonderzoek blijkt dat de
tarifering van een specifiek product afhangt van keuzes die elders in de inkoop zijn gemaakt. En dat de keuze van gemeenten voor
een vast tarief óf verschillende tarieven per aanbieder zorgt voor een slecht vergelijkbaar beeld.

De reg¡o Gooi en Vechtstreek heeft de door het Rijk berekende macrokortinCß,5%l als uitgangspunt genomen bij de

tariefstelling van deze producten. De regio heeft zich laten adviseren door de dominante verzekeraar in de regio en heeft die
macrokorting toegepast op de door hen gehanteerde tariefstellingen. De kwaliteitseisen van de regio vergeleken met de
kwaliteitseisen die de zorgverzekeraar stelde, resulteert in een tarief dat heel dicht in de buurt komt van het maximum Nza-tar¡ef
Na het toepassen van de korting is een indexatie van de tarieven toegepast.

ledere aanbieder moet aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden voldoen om zorg te mogen leveren in de regio Gooi en Vechtstreek.
ln de tarifering wordt alleen een klein onderscheid gemaakt tussen zorg¡nstellingen en vrijgevestigden. Het is een beleidsmatige
keuze om instellingen een iets hoger tariefte betalen, om hen in staat te stellen zich aan te passen aan de consequenties die
voortvloeien uit de nieuw ingerichte inkoopmethodiek.

De 1.4 gemeenten in de regio Twente hebben in het Regionale Transit¡e Arrangement (RTA) een budgetkorting van 10%

afgesproken. Per aanbieder is een gemiddeld gewogen tariefpercentage ten opzichte van de maximum Nza-tarieven bepaald op
basis van de afspraken die de aanbieder in 20L4 met één of meer zorgverzekeraars had gemaakt, Voor 2015 is op dit
tariefspercentage 10% gekort. Deze systemat¡ek leidt tot een verschillend tarief per aanbieder. Het verschil in tarifering die de
zorgverzekeraars hanteerden is hiermee overgenomen door de regio Twente. De regio Twente wil in de toekomst deze

verschillen in tarieven tussen aanbieders verminderen.

We zien dus dat een deel van het verschil in tarieven tussen de onderzochte regio's wordt verklaard door een verschil in
gehanteerde kortingen tussen regio's op deze producten. D¡t zegt over¡gens niets over de gehanteerde korting van deze regio's

op het geheel van jeugdhulp en -ondersteuning: de regio Twente heeft weliswaar een hogere korting toegepast op deze
producten dan de regio Gooi en Vechtstreek, maar heeft bijvoorbeeld niet gekort op JeugdzorgPlus, Jeugdbescherming en

Jeugdreclassering. Vanuit de regio Gooi en Vechtstreek is men bijvoorbeeld scherp geweest bij de inkoop van dagactiviteiten. Een

andere verklaring voor de tariefuerschillen tussen de regio's is dat de regio Gooi en Vechtstreek vaste tarieven hanteert
gebaseerd op tarieven dicht tegen het maximum Nza-tarief aan. De regio Twente heeft de tariefstelling overgenomen van de
zorgverzekeraar, inclusief (soms forse) afwijkingen vanaf het maximum Nza-tarief.

Hieronder geven we wel een globaal beeld van de inventarisatie onder de deelnemende gemeenten. Dit
betreft geen landelijk beeld, maar het beeld dat is opgehaald onder de deelnemers van dit traject.
Eerder beschreven voorzichtigheid moet in acht worden genomen bij de interpretatie van dit beeld.

Het algemene beeld is dat een meerderheid van de deelnemende gemeenten een minimum en

maximum tarief hanteert voor de zorgproducten die zijn ingekocht, waarbij wordt gedifferentieerd
tussen aanbieders en waarb¡j een typische gemeente vaak een groot verschil kent tussen haar minimum
en maximum tarief.

Zoals al genoemd zijn vergelijkingen tussen gemeenten lastig zonder meer gedetailleerd onderzoek. Het
globale beeld uit de inventarisat¡e is dat binnen de Wmo (zowel intramuraal als extramuraal) de
minimum tarieven die gemeenten betalen voor vergelijkbare producten relatief dicht bij elkaar liggen.

21.



Er zijn echter wel grote verschillen waarneembaar tussen de maximum tarieven die gemeenten betalen

voor zorgproducten binnen de Wmo. Binnen de Wmo 2015 is het voormalig AWBZ product H300

(individuele begeleiding) het product met de minste verschillen tussen gemeenten, wat betreft de

minimum en maximum tarieven. Dit product beslaat een aanzienlijk deel van het inkoopvolume binnen

de Wmo. Bij de verschillende dagbestedingsproducten zijn grote tariefverschillen tussen de

deelnemende gemeenten waarneembaar. Dit wordt wellicht verklaard door verschillen in groepsgrootte

en het aantal en type professionals dat wordt ingezet.

Voor de voormalige AWBZ producten binnen de Jeugdwet is de gemiddelde spreiding tussen minimum

en maximum tarief aanzienlijk kleiner dan binnen de Wmo (maar deze spreiding kan per gemeente nog

aanzienlijk verschillen). Een mogelijke reden is dat er binnen de zorg en ondersteuning aan Jeugd minder

hoge tariefsreducties konden worden doorgevoerd vanwege de wettelijke pl¡cht tot het bieden van

zorgcontinuìteit en afspraken vastgelegd in de Regionale Transitie Arrangementen. Dit geldt specifiek

voor producten die vallen onder afspraken die tussen de VNG, de branches voor gespecialiseerde zorg

voor jeugd en het Rijk zijn gemaakt voor 2015 (de zogenaamde bovenregionale functies).

Voor producten binnen de Jeugdwet die onder de voormalige Zorgverzekeringswet vallen (jeugd-GGZ) is

de gemiddelde spreiding vergelijkbaar met die van de voormalige AWBZ producten binnen de Jeugdwet,

ongeacht de aard of duur van de zorg en ondersteuning (tevens geldt dat deze spreiding weinig verschilt

tussen de deelnemende gemeenten¡.

Vergelijking van het beeld van deelnemende gemeenten uit relevante landelijke berichtgeving en monitors:

. ln de Voortgangsrapportage HLZ (eerste kwartaal 2015) aan de Tweede Kamer geeft de Staatssecretaris van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat het merendeel van de gemeenten ervoor heeft gekozen om in 2015 een

korting op het tarieftoe te passen. Het in de briefgeschetste beeld is dat gemeenten in de meeste gevallen voor

begeleiding kortingspercentages opleggen tussen de LI% en 25%. Vergelijking van tarieven moet echter zorgvuldig

gebeuren. Gemeenten hebben de inhoud van producten, of de producten zelf aangepast. Hierdoor ontstaat diversiteit

in producten tussen gemeenten waardoor een vergelijking op alleen tarief een onvolledig beeld geeft. Veel gemeenten

geven aan dat de continuiteit van zorg daarmee geborgd is. Door gesprekken met aanbieders en op basis van

tariefberekenin gzijn zij van mening dat aanbieders voor de gehanteerde pr¡js, zorg van voldoende kwaliteit kunnen

leveren.

¡ ln de u¡tkomsten van de vijfde meting monitor voortgang Wmo van GGZ Nederland staat vermeld, dat bij de inkoop van

beschermd wonen gemiddeld een korting van 5% ten opzichte van het voormalig maximum Nza-tarief is gehanteerd. De

meeste respondenten verwachten daarbij geen verandering in het volume van zorg dat zij aanbieden. Dit sluit aan bij de

bevindingen uit voorliggende NDSD-analyse van de inkoop 2015.

. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er grote verschillen zijn in de tarieven die gemeenten berekenen voor zorg.

Deze analyse is afgeleid van de eigen bijdrage die via het CAK wordt geind. Voor dezelfde zorg betalen hulpbehoevende

mensen in de ene gemeente soms tot bijna tweemaal zoveel als in de andere. Vanuit het nieuwsbericht was echter

onvoldoende de methodiek en definities te halen, waardoor een vergelijking met voorliggend NDSD-onderzoek niet

mogelijk is.

. Uit onderzoek door hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen en onderzoeker Niels Uenk van de Universiteit Twente,

op verzoek van Binnenlands Bestuur, blijkt dat'de tarieven die gemeenten vanafjanuari hanteren onderling gigantisch

uiteen lopen'. Door lage tarieven te hanteren, beperken gemeenten hun financiële risico en wordt dat voor de

marktpartijen juist vergroot, stellen Telgen en Uenk. Voor dit onderzoek hebben de onderzoekers ingezoomd op de

Wmo-tarieven van 1.62 gemeenten, van de in totaal 393 gemeenten. Bij gemeenten die in het kader van de Wmo 2015

de producten hebben ingekocht die ook onder de AWBZ bestonden, lopen de kortingspercentages uiteen van L0 tot 30

procent, zo blijkt u¡t het onderzoek. "De korting bij de'zuinigste'gemeente is dus drie keer zo hoog als bij de meest-

betalende gemeenten", constateert Uenk. Voor die verschillen zijn volgens de onderzoekers verschillende verklaringen

mogelijk. "Gemeenten die minder hard bezuinigen op de tarieven verwachten mogelijk meer winst te behalen uit het

beperken van de volumes, via bijvoorbeeld de inzet van sociale ", verduid Uenk.
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a ln de periode november 2014 - februari 201.5 heeft Significant in opdracht van de Transitie Autorite¡t Jeugd een
inventarisatie uitgevoerd van de tariefstelling voor bovenregionaal georganiseerde jeugdhulp. Met de
brancheorganisat¡es is afgesproken dat de tariefinformat¡e die door aanbieders en regio's is aangeleverd uitslu¡tend ter
beschikking wordt gesteld aan de Transitie Autoriteit Jeugd.

Onzekerheid over volumes leidt voak tot controctuele begrenzing van budgetten per aanb¡eder

Veel gemeenten maken contractuele afspraken over begrenzing van budget in de specialistische zorg en

ondersteuning. Bij Jeugd maken gemeenten vooral afspraken over een maximum of vast omlijnd budget
(driekwart van de productcategorieën), in de meeste gevallen een maximum. Ook bij Wmo maken
gemeenten op de helft van de productcategorieën een afspraak over maximum of vast omlijnd budget.
ln de overige gevallen hebben gemeenten contractuele afspraken gemaakt op tariel eventueel in

combinat¡e met afspraken over de inzet per cliënt. Afspraken maken op tarief inclusief het toepassen
van een korting, geeft echter een schijnzekerheid dat de aanbieder binnen haar kaders blijft. Feitelijk is

dit een open-eind regeling, indien de gemeente niet op een andere manier het instroomvolume
begrenst.
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Onderstaande figuur geeft de veel voorkomende combinaties van budgetparameters in contracten weer voor Wmo 2015

en Jeugd.
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Een manier om volumes bij aanbieders te begrenzen is om de toegang tot aanbieders te begrenzen,

Gemeenten maken echter nog geen contractuele afspraken over begrenzing van volume vanuit de

toegang. Eén van de belangrijkste innovaties die in 2015 in veel gemeentes is gerealiseerd, is de

introductie van (sociale) wijkteams. Uit de inventarisatie kwamen echter geen gemeenten naar voren

die contractuele afspraken met de wijkteams hebben gemaakt over de begrenzing van specialistische

zorg en ondersteuning. Gemeenten geven wel aan hierop te monitoren.
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Puzzel3:Grip en inzichtverkrijgen en tegelijkertijd een werkbare relatie met aanbieders

opbouwen
Gemeenten hebben door de decentralisaties een grote budgettaire en inhoudelijke
verantwoordelijkheid gekregen voor zorg en ondersteuning aan burgers met een hulpvraag. Zij proberen
hierbij grip en inzicht te verkrijgen op de gemaakte kosten in relatie tot de behaalde resultaten. Aan de
andere kant zijn gemeenten zijn zich er goed van bewust dat dit ook inspanningen met zich meebrengt,
zowel voor aanbieders als voor gemeenten zelf. Vergaande eisen aan aanbieders om grip en inzicht te
krijgen kunnen ook onwerkbaar worden. Het risico bestaat dan, dat dit een goede relatie en uiteindelijk
een succesvolle transformatie in de weg staat. Een goed werkende relatie met aanbieders helpt
gemeenten juist om de transformatie te bereiken. Samenwerkingsvormen zoals een strategisch
partnership geven meer inzicht in de best passende benadering, het haalbare tempo en welke eisen aan

aanbieders werkbaar zijn.

Afgelopen inkoopproces hebben gemeenten zich dus moeten buigen over de puzzel hoe je voldoende
grip en inzicht krijgt en tegelijkertijd een werkbare relatie met aanbieders opbouwt. Hierbij geldt
absoluut dat ook aanbieders een omslag moeten maken. Het is daarbij onvermijdelijk dat de
inspanningen van aanbieders groter worden. Denk aan provinciale subsidierelaties met relatief weinig
sturing die overgaan in een relatie met meerdere gemeenten, die dichter op de uitvoering willen zitten
om te zorgen voor een goede lokale aansluiting..

Gevolg: inkoop 201-5 was de start van een zoektocht naar balans
De keuzes die gemeenten maakten voor de inkoop 20L5 worden gezien als een start, waarbij de
zoektocht naar de juiste balans nog maar net is begonnen. Hieronder beschrijven we de zoektocht naar

balans op vijf prominente onderwerpen binnen deze puzzel:

¡ wâärop sturen en verantwoorden;
o wâârop uniformeren tussen gemeenten;
¡ het vinden van het juiste tempo van de transformatie;
r balans vinden tussen zakelijke relatie en strategisch partnership
. wat is het juiste niveau van verkaveling van budgetten.

Gemeenten sturen nog sterk op cliëntervoringen en productie, sturen op resultaten is de ambitie
Gemeenten zijn op zoek naar de juiste set van informatie die ze nodig hebben, informatie die hen het
juiste niveau van grip geeft: inzicht in welke resultaten geboekt worden en de juiste rode vlaggen

wanneer bijsturing nodig is. Gemeenten kunnen voor grip en inzicht gebruik maken van landelijke
databronnen of verzamelpunten. De landelijke bronnen die er zijn, zoals de gemeentelijke monitor die is
ontwikkeld, geeft voor gemeenten inzicht maar voor operationele sturing is deze informatie op een te
hoog abstractieniveau. Het is dus logisch dat gemeenten aanvullende informatieverzoeken richting
zorgaanbieders doen om ook op operationeel niveau goed te kunnen sturen en de doelmatigheid van

contracten met een aanbieder te kunnen evalueren.
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De helft van de deelnemende gemeenten vraagt naar de behaalde resultaten voor de cl¡ënt. Het meten,

en indien mogelijk afrekenen, op basis van de behaalde resultaten en andere maatschappelijke effecten

is een streven van veel gemeenten. Dit is echter een ambitie voor de lange termijn.

De deelnemende gemeenten vragen in de meeste gevallen nu al wel verantwoording over ervaringen

van cliënten. Opvallend is dat binnen dit thema met name gevraagd wordt naar calamiteiten en

misbruik, klachten en wachtlijsten / termijn van levering. Dit is echter een te eenzijdige benadering om

cliëntervaring als een indicator voor resultaten te kunnen gebruiken.

Onderstaande figuur laat de thema's zien waarop gemeenten verantwoordingsinformatie vragen

Percentage gemeenten dat verantwoording vraagt per thema

Ervaringen cliënten

Product¡e (euro's)

Personeelseisen

Resultaten

Product¡e (volume)

73o/o

650/0

57o/o

50o/o

47o/o

Producten, diensten en
arrangementen

29o/o

0v. 20o/o 4oo/o 60o/o 80% 100%

Een tweede thema waar de deelnemers verantwoording op vragen is productie in euro's. Het gaat

hierbij vooral om de realisatie ten opzichte van het afgesproken budget (indien er sprake is van

budgetafspraken). Ruim de helft van de gemeenten vraagt ook de verwachtte uitnutting van het budget

('forecast') op, of maakt deze zelf op basis van de realisatie.

Opvallend is dat slechts in de helft van de gevallen verantwoording wordt gevraagd over productie in

volume. Dit betreft vooral verantwoording over de duur van de geboden zorg en het aantal cliënten.

Ook het aantal verwijzingen naar de aanbieder van specialistische zorg en ondersteuning wordt
gevraagd.

Bij personeelseisen vragen gemeenten informatie over de onderwerpen opleiding en ontwikkeling van

professionals. Ruim de helft van de deelnemende gemeenten vraagt hier verantwoording over.

Uit de werkgroepen blijkt verder dat de financiële verantwoording nog los staat van de verantwoording

op behaalde resultaten. Gemeenten zijn zoekende hoe dit goed aan elkaar te verbinden.

Gemeenten zoeken naar balans tussen eigen beleidsvrijheid en uniformiteit tussen gemeenten

De beleidsvrijheid om maatwerkafspraken te kunnen maken is voor gemeenten een belangrijk middel

om hun doelstellingen te kunnen behalen en ruimte te geven aan vernieuwing. De keerzijde op dit
moment is dat dit in bedrijfsprocessen en systemen leidt tot een hogere administratieve belasting,

zowel aan de kant van aanbieders als gemeenten. Gemeenten zien daarom tevens de meerwaarde van

een mate van uniformiteit in productstructuren, verantwoording, en andere contractuele eisen.
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De deelnemende gemeenten hebben individueel niet het idee dat wat ze vragen aan

verantwoordingsinformatie niet passend is bij de opgave van aanbieders. Maar als iedere gemeente iets

anders wil wordt het alsnog complex:

ln systemen kregen gemeenten de

vrijheid om eigen productcodes aan

te maken. ln de praktijk is er dan ook

een ogenschijnlijk grote
productvariatie ontstaan in het land,

Dit zorgt voor administratieve
problemen als een aanbieder

schakelt met meerdere gemeenten.

Met slimme software aanpassingen is

dit probleem technisch (deels) op te
lossen, maar niet alle aanbieders
hebben software die dit (al) kan en

moeten hierdoor veel handmatige

slagen maken. Tevens laat de praktijk
zien, dat voor cliënten die onder het

overgangsrecht vallen in veel

gevallen wordt vastgehouden aan

oude productstructuren, waar voor
bijvoorbeeld nieuwe Wmo cliënten

met nieuwe producten en

arrangementen wordt gewerkt.

Regionale samenwerking tussen

gemeenten heeft het aantal partijen

waarmee aanbieders

contractafspraken moesten maken

enigszins beperkt. Toch blijkt dat veel
gemeenten de contractrelatie met aanbieders op gemeenteniveau onderhouden, waardoor alsnog

een veelvoud aan registraties en administratieve lasten binnen een regio ontstaat. Onderstaand
praktijkvoorbeeld uit de regio Foodvalley laat zien dat dit ook anders kan.

Hier kunnen gemeenten een slag in maken: kritisch bekijken op welke info gemeenten zelf sturen en

regelmatig de dialoog aangaan met aanbieders over verantwoording en nut en noodzaak. Het voorbeeld
van gemeente de Utrecht laat zien hoe een gemeente dit kan organiseren.

a

Vanaf 2015 is ¡n de jeugdregio FoodValley een gezamenlijk knooppunt ingericht voor de
admin¡strat¡eve taken en beheer inkoop 2015 én inkoop 2016. Voor 2015 hebben de
zeven gemeenten in de jeugdregio FoodValley gezamenlijk op regionaal niveau zorg en
ondersteuning ingekocht bij ruim 100 jeugdhulpaanbieders. Het contractbeheer vindt
op hetzelfde regionale niveau als de inkoop plaats. Hiermee wil de regio voorkomen dat
administratieve afspraken belemmerend werken bij het verlenen van jeugdhulp. Het
resultaat is een toegankelijk regionaal contactpunt voor jeugdhulpaanbieders waarbij
signalen snel kunnen worden opgelost dan wel doorgeleid.

Onder de administratieve taken vallen de verwerking van de facturaties jeugdhulp,

bevoorschotting en monitoring. Er is één aanspreekpunt voor vragen over
bedrijfsvoering. Vanuit het knooppunt wordt afgestemd met medewerkers die de
administratieve processen bij de gemeenten inrichten.

De inkoopafspraken worden per aanbieder op regionaal niveau beheerd, met directe
input vanuit de lokale teams. Regionale accounthouders hebben periodiek afspraken
met de zorgaanbieders. Deze accounthouders zljn afkomstigvanuit de gemeenten ¡n de
regio, waaronder inkopers die betrokken zijn geweest bij de inkoop 2015. Zij hebben
contact met het lokale teams uit hun e¡gen gemeente en ontvangen input over de
zorgaa nbieders.

Succesfactoren zijn snel contactvoorde aanb¡eder met medewerkers uit het knooppunt
en indien nodig verwijzing naar juiste contactpersoon per gemeente. Daarnaast zijn alle
processen binnen de regio hetzelfde inger¡cht. Ook is het mogelijkom van elkaarte
leren doordat een er sprake is van een onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten.
Een risico is dat aanbieders ook te maken hebben het feit dat de toegang en een deel
van de administratie lokaal is belegd.

Voor meer informatie:
David Smeets
Verantwoording, sturing en mon¡torlng - Sociaal Dome¡n - Gemeente Ede

Jeugdhulp - Regio Foodvalley
Telefoon 0318-680784 | E-mail david.smeets@ede.nl
htto://www.tra nsformatieiz.nl

De jeugdregio Foodvalley is echt één gezicht naar aanbieders die regionaal zün
gecontracteerd
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De gemeente Utrecht wil de komende jaren ¡n d¡aloog met zorgaanbieders verder

ontw¡kkelen hoe verantwoord¡ng gevraagd en gegeven kan worden over de geleverde

prestaties en resultaten. Hierb¡j stuurt de gemeente op een werkw¡jze d¡e zìch

ontwikkelt van "controle op" naar "leren van". Deze werkw¡Ìze past bij de leidende
princ¡pes ¡n het Utrechtse model {L. Oe inhoud ¡s le¡dend, n¡et het systeem,2.

Transparant en eenvoud¡g verantwoord¡ng afleggen 3. Ru¡mte om te doen wat nod¡g ¡s

4. Werkenderwijs leren en ontw¡kkelen) én zorgt voor versterking van het partnerschap

en comm¡tment tussen gemeente en zorgaanb¡eders om de beoogde trans¡tie en

transformat¡e samen te realiseren. Daarnaast beperkt deze aanpak de registrat¡edruk

voor profess¡onals, organisaties en cliënten en voorkomt het dat er teveel

monitor¡ngsvereisten zijn.

Om inzicht te verkrijgen in het funct¡oneren van het ¡ngerichte systeem in Utrecht en de

beoogde transformat¡edoelen r¡cht de gemeente Utrecht haar monitoringscyclus ¡n op

bas¡s van kwalitatieve en kwant¡tatieve ¡nd¡catoren. Dit om te kunnen vo¡ten of de

ondersteun¡ng voor kwetsbare Utrechters toegankelijk, beschikbaar, van goede

kwal¡te¡t én financ¡eel beheersbaar blijft. Deze monitor¡ng is nadrukkel¡jk n¡et alleen

bedoeld ter verantwoord¡ng achteraf, maar vooral om tijd¡g te signaleren, daarvan te
leren en waar nodig b¡j te sturen.

De gemeente voert met jeugdhulpaanbieders in 2015 ìeder kwartaal voortgangs-
gesprekken aan de hand van een aantal vaste thema's en ¡nd¡catoren. D¡t betreft onder

meer de thema's tevredenheid, effect¡v¡te¡t, kwaliteit en f¡nanc¡ële solidite¡t. ln

aanvulling op de individuele gesprekken organiseert de gemeente b¡jeenkomsten d¡e

een gebiedsgericht of themat¡sch karakter hebben. Een voorbeeld hiervan ¡s een

b¡jeenkomst met de zorgaanbieders in de GGz of een bijeenkomst over de

adm¡n¡strat¡eve processen en de w¡jze waarop de lasten beperkt kunnen worden.

Met de gekozen aanpak zoekt de gemeente Utrecht naar een goede balans tussen
partnerschap en rekenschap. De succesfactor van deze aanpak is dat de gemeente en

Jeugdhulpaanbieders als partners ¡n goed overleg samen stapje voor stapje bouwen aan

de transformat¡e.

De gemeente Utrecht ontw¡kkelt samen met professionals, organ¡saties en cl¡ênten
de w¡jze van verantwaorden en voorkomt hlermee stapel¡ng van mon¡tor¡ngs-
verêisten en hoge adm¡nlstrat¡edruk

Voor meer informatie:
Wilma Pr¡ns

lvlaatschappelijke ontw¡kkeling I Jeugd, zorg en Veiligheid - Gemeente Utrecht
E-ma¡l W.Pr¡ns@utrecht.nl

Gemeenten zoeken naar een possend tempo voor transformotie

Gemeenten hebben nog wein¡g inzicht op welk tempo haalbaar en realistisch is voor henzelf (opbouw

van een stevige basis en inbedden van nieuwe mechanismen) en voor aanbieders.

De huidige organisatie bij aanbieders is ontstaan door historie, de vraag is nu hoe snel zij een omslag

kunnen maken. Het blijkt bijvoorbeeld lastig voor gemeenten om te beoordelen wat de juiste

afbouwsnelheid van specialistische zorgvormen is: voor de ene aanbieder is het makkelijker af te

bouwen dan voor anderen (onder meer door verschillen in vastgoedportefeuille). Gemeenten willen in

de moeilijkere gevallen vanuit langdurige partnerships gezamenlijk de snelheid bepalen. De gemeente

Zwolle heeft de transformatie letterlijk in gezamenlijkheid opgepakt door commitment van aanbieders

te vragen.

lntern lopen gemeenten zelf ook tegen administratieve problemen aan om beleidsplannen goed in te

bedden in de bedrijfsprocessen, De deelnemende gemeenten geven aan dat de oorzaak hiervan mede

ligt in het feit dat de interne bedrijfsvoering bij veel gemeenten en regio's pas laat bij het inkoopproces

betrokken is. Hierdoor was er bij veel gemeenten te weinig tijd om de interne bedrijfsprocessen- en

systemen tijdig aan te passen op de nieuwe situatie. Gemeenten zijn op dit moment nog bezig met het
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verder inregelen van de interne bedrijfsvoering. Sommige gemeenten twijfelen er zelfs aan of het dit
jaar al lukt om voldoende inzichtte krijgen om goed te kunnen (bij)sturen. Dit is een grote bottleneck
om bij de bouw van het nieuwe systeem de vervolgstappen in de juiste richting te kunnen maken.

Gemeenten zoeken noor balans tussen zakelijke relatie en strateg¡sch partnership

Onderdeel van deze puzzel was tevens het vinden van een goede balans tussen zakelijk sturen en voor
lange termijn afspraken maken met aanbieders over transformatie in een meer strategisch partnership.

Gemeenten moesten in korte tijd een relatie opbouwen met aanbieders: grip krijgen op de inhoud van

de zorg en ondersteuning, de organisatie leren kennen en hun toegevoegde waarde voor de gemeente

uitvinden. Tegelijkertijd werd er van gemeenten gevraagd deze eerste contacten ook voldoende zakelijk
in te steken, ingegeven vanuit de forse bezuinigingsopgave die hen voor stond. De deelnemende
gemeenten geven aan rekening te willen houden en inzicht te willen verkrijgen in de huidige
bedrijfsvoering en de transformatie die aanbieders kunnen maken, maar onderhandelen wel.
Gemeenten zijn steeds op zoek geweest naar een goede wijze van verhouden tot en organiseren met de

zorgaanbieders. De eerder opgenomen voorbeelden van FoodValley en gemeente Zwolle in dit
hoofdstuk laten dat ook zien.

ln de verschillende contracten heeft de gemeente Zwolle /jeugdregio lJsselland

vastgelegd dat de zorgaanbieders een bijdrage moeten leveren aan de

transformat¡eagenda. ln de gemeente Zwolle/ regio lJsselland zijn vanaf het begin van
de voorbereidingen op de trãnsities goede gesprekken gevoerd met de bestaande
zorgaanbieders. Dit gesprek is ¡n januari 2015 voortgezet. Het resultaat is dat alle
partijen zich contractueel aan de transformatie hebben verbonden door hun
handtekening te zetten. Dit betreft enerzijds een verb¡nten¡s op strategisch niveau over
de lange termijn agenda, maar anderzijds een verbintenis op operationeel niveau over
de korte termijn agenda. Er worden quick wins te behaald die gedurende het jaar
zichtbaar worden maken. Hierdoor blijven alle partijen betrokken en enthousiast.

De overweg¡ng om hiervoor te kiezen is de overtuig¡ng dãn de stelselwijziging alleen
gaat werken als alle partijen z¡ch committeren aan de transformatiedoelen. Door de

ontwikkelagenda onderdeel te maken van de contracten geeft de gemeente Zwolle /
jeugdregio lJsselland aan dat alle zorgaanbieders belangrijke stakeholders zijn voor
realiseren van de transformatie: groot en klein.

De basis van de transformatie sluit aan op de uitgangspunten van de Jeugdwet. Dit gaat

om aandacht voor opvoeding, het versterken van het gezinssysteem, en hulp in de

directe leefomgeving. De cliënt en zijn d¡recte omgeving staan centraal en er is oog voor
wat de cliënt zelf kan. Bij onvoldoende naleving van deze uitgangspunten gaan wordt
het gesprek aangegaan met aanbieders.

De succesfactor is dat op deze manier een goede relatie wordt opgebouwd met de

zorgaanbieders waarbij vertrouwen het u¡tgangspunt is. Vanuit deze basis wordt aan

veel verschillende transformatie doelen gewerkt. Stakeholders weten elkaar snel te
vinden. Het risico ligt in het feit dat het nog moe¡lijk is om de bijdrage van
zorgaanbieders aan de ontwikkelagenda te meten. ln de contracten is vastgelegd dât bij
onvoldoende naleving het gesprek wordt aangegaan.

Voor meer informatie:
Jessica Hoogeland
RegiocoördinatorTransformatie Jeugdzorg lJsselland I Regio lJsselland

Tel: 06-11715896 | E-mail i.hooeeland@zwolle.nl

Ðe gemeente Zwolle pakt de transformatie samen met aanbieders op door hier
gezamenlijk hun hándtêkening aan te verbinden
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Gemeenten zijn op dit moment nog zoekende voor welke zorgvormen een strategisch partnership

passend is en hoe je in dergelijke partnerships ook zakelijke sturing een goede plek kan geven. ln het

volgende hoofdstuk "stappen voor 2016 en verder" gaan we dieper in op wanneer een strategisch

partnership mogelijk een goede keuze is en welke invulling van het strategisch partnership dan passend

is. ldee daarbij is, dat een strategisch partnership juist goed gecombineerd kan worden met zakelijk

stu ren

Reflex tot grip leidt in sommige gevallen tot verkaveling bij aanbieder

Een reflex van gemeente om grip te kr¡jgen op de bezuinigingsopgave is het creëren van meerdere

kavels bij aanbieders. Bijvoorbeeld door (maximum)budgetafspraken te maken per product (of klein

aantal producten), of een apart potje per gemeente binnen een grotere regionale afspraak. Dit creëert

niet alleen administratieve last (per potje bijhouden wat is opgemaakt) maar dit beperkt ook de ruimte

voor aanbieders om te substitueren tussen zorgvormen en cliënten. Het in kaart brengen van de

verkaveling was geen onderdeel van deze inventarisatie.
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Stappen voor 201,6 en verder
De hierboven beschreven puzzels geven de belangrijkste punten vanuit de terugblik op het inkoopproces
2015 weer. ln dit hoofdstuk kijken we op twee manieren vooruit naar de stappen die gemeenten

moeten zetten voor 2016 en verder.

Dit hoofdstuk start met een aantal belangrijke succescriteria voor het proces en de organisatie van de

inkoop, zodat gemeenten gesterkt voort kunnen stappen. Vervolgens worden de strategische

ontwikkelpunten voor gemeenten beschreven die uit de analyse volgen. Dat betreffen enerzijds

inhoudelijke randvoorwaarden voor succesvolle inkoop en anderzijds een reeks samenhangende keuzes

rondom systeem, sturing en bekostiging die bepalend zijn voor de invulling van de inkoop..

Belangrijke succescriter¡a voor het proces en de organisatie van de inkoop in 2016 en

verder
Na een hectische periode waarin onzekerheid, onrust en cruciale deadlines centraal stonden hebben

gemeenten en aanbieders behoefte aan rust. Het is echter de vraag of dit het moment is voor rust.

Gemeenten en aanbieders hebben de eerste helft van 2015 nodig om de transities af te ronden.

Tegelijkertijd krijgt op de verschillende terreinen de transformatie vorm, De transformatie kan alleen

goed tot stand komen als hier voldoende focus en ruimte voor gecreëerd wordt in het proces dat
gemeenten hiervoor organiseren. Nu is het moment voor gemeenten om de keuzes die zij hebben

gemaakt (zowel expliciet als impliciet) opnieuw te beschouwen en te bepalen aan welke keuzes de

gemeente wilvasthouden en op welke punten ontwikkeling nodig is.

Er zijn vier belangrijke succescriteria voor een het proces en de organisatie, die gemeenten helpen om

de juiste voortgang te kunnen boeken in de inkoop van 2016:

t. Borgen transformatiekeuzes
Voor gemeenten is het van belang om ingezet beleid (dat men vast wil houden) goed te borgen.
Daarmee bedoelen we het bewaken, inbedden en onderdeel laten worden van het beleid in het

reguliere proces. Het gaat daarbij ook om het versterken van de eigen uitvoeringsorganisatie. De gehele

bedrijfsvoering moet betrokken zijn en niet alleen de mensen die er inhoudelijkgoed in zitten. Besteed

aandacht aan eigenaarschap en houd het beheersbaar.Torgvoor energie op die onderdelen waar werk

aan de winkel is, in plaats van op onderdelen die je als gemeente al goed hebt staan. Vanuit het

overzicht waar de gemeente nu staat kunnen nieuwe keuzes gemaakt worden.

2. Doseer de ambities
Naast borging is het belangrijk dat gemeenten hun eigen ambities doseren op de onderdelen die nog

ontwikkeling vergen. Het is belangrijk om te realiseren dat de tijd die er is om zaken in de contractering

voor komend jaar aan te passen, beperkt is. Keuzes en vernieuwing waarvoor in het inkoopproces

wijzigingen noodzakelijk zijn moeten voor de zomer helder en uitgewerkt zi;n, om het mogelijk te maken

deze in de inkoop voor 20L6 mee te nemen.
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Gemeenten zijn bezig met een grote transformatie, die een langere horizon kent dan een paar jaar.

Prioriteerdaaromdezakendievoorjouwgemeente(n) /regio hetmeesturgentzijnenstel haalbareen
realistische mijlpalen. Andere zaken die moeten gebeuren moeten wel in beeld gebracht worden maar

kunnen in een latere fase geagendeerd. Geef aandacht aan de fundamentele thema's of aan die zaken

waarvan de (financiële) risico's het grootst zijn, waarbij kwaliteit belangrijker is dan snelheid. Het is

noodzakelijk om nu rust te bewaren binnen de politieke arena van gemeenten en om met focus te
investeren op belangrijke punten in plaats van rennen voor quick wins. Deze prioriteringsslag moet ook

expliciet worden gezien in relatie met het volledige palet van verantwoordelijkheden van gemeenten.

Een manier om transformatie in te zetten en tegelijkertijd rust te behouden is het maken van een

contractanalyse van de huidige contracten en in kaart te brengen welke verbeterslagen er mogelijk zijn

binnen de reeds afgesloten contracten. Zo kunnen gemeenten binnen bestaande contracten op

bepaalde onderdelen te vernieuwen, hier is dan geen nieuw contracteringsproces voor nodig. Dit

scheelt veel inzet van tijd en geld, voor gemeenten en zorgaanbieders.

3. Goed leerproces inrichten
Voor gemeenten is het van belang om een leerproces in te richten om in samenhang keuzes te kunnen

maken, de effecten van het systeem als geheel te evalueren en tijdig bij te sturen. Onderstaand figuur
reflecteert hoe het inkoopproces uitmaakt van een leercyclus binnen gemeenten.

o

il
- Ken je populatie: segmentatie
- lnzicht in balans kosten vs. kwaliteit per segment
- Monitoring op risíco's

"Systeem" 2020

Lange termijn visie op
ondersteun ingsla ndscha pBehoefte

burgers
Betrekken

bedrijfsvoering

4. Zorgvoor heldere communicatie en creëer één aanspreekpunt
Rust en helderheid voor alle stakeholders (binnen bedrijfsvoering gemeenten, pol¡tiek, aanbieders,

burgers en omliggende gemeenten) wordt ook gecretierd met goed proces en heldere communicatie.

Vooraf duidelijkheid geven over de inrichting van het afstemmingsproces en het moment waarop

Bouwen aan

systeem

Evaluatie

systeem
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besluiten worden genomen. Ook de rol van de verschillende stakeholders in het besluitvormingsproces
moet helder zijn.

Voor zorgaanbieders is het prettig om te werken met een vaste contractmanager waar alle contacten
langs lopen. Dit geeft duidelijkheid en overzicht. Vragen worden vanuit één punt gekanaliseerd. De

gemeenten krijgen door goed contractmanagement de zorgaanbieders goed in beeld. Een combinatie
van algemene informatie van een zorgaanbieder met specifieke inhoudelijke en financiële gegevens

maken dat gemeenten hun aanbieders beter leren kennen.
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Strategische ontwikkelpunten richting 2016
U¡t de analyse van de contractering 2015 zijn belangrijke lessen getrokken voor de inkoop 20L6. Een

deel daarvan komt samen in een reeks van keuzes rondom systeeminrichting, sturing en bekostiging die

gemeenten moeten maken en die bepalend zijn voor de verdere invulling van de inkoop. Deze

beschrijven we hieronder. Daarnaast zijn er drie randvoorwaarden geidentificeerd waar elke gemeente

aan moet voldoen om een succesvolle inkoop te ondersteunen. Daar starten we mee.

Drie in houdel ijke ra ndvoorwaa rd en voor succesvol le i n koop

1. Flexibiliteit vergroten

De kop is eraf: De eerste inkoopronde is gerealiseerd in een context die veel onzekerheden kende.

Echter zal die context niet veel veranderen in de toekomst. Gemeenten moeten uitgaan van blijvende

onzekerheid en veranderingen, onder andere vanwege:

a Verdere krimp budget

Ook de komende jaren zal het budget krimpen en staan gemeenten en aanbieders voor de uitdaging

om bezuinigingsslagen te maken. Ook onzekerheid over het budget zal de komende jaren nog een

rol spelen. Voorbeeld hiervan is het feit dat objectieve verdeelmodellen die de macro-middelen

tussen gemeenten verdelen nog ter discussie staan en worden doorontwikkeld.

Schuivende panelen om gemeenten heen (o.a. in de Wlz en Zvw)

Andere zorgwetten rondom gemeenten heen zullen ook nog onderhevig zijn aan wijzigingen en

zullen hun neerslag kennen op de verantwoordelijkheden van gemeenten in het sociaal domein. Een

voorbeeld is de beddenreductie in zowel de Wlz en Zvw die een impact zal hebben op de

extramurale behoefte aan ondersteuning achter de voordeur bij burgers.

Voortschrijdende substitutie
Gemeenten hebben tevens een eigen ambitie om op een andere manier zorg en ondersteuning te

bieden (o.a. substitutie naar andere zorgvormen, zie ook de inleiding van puzzel 2 die hier dieper op

ingaat). Ook dit is een dynamisch proces,dat tot een steeds veranderend ondersteuningslandschap

leidt binnen gemeenten.

Om goed in te kunnen spelen op deze onzekerheden moeten gemeenten dus flexibel kunnen omgaan

met de allocatie van middelen en de snelheid en richting van de transformatie. De inkoop en

resulterende afspraken dienen daar rekening mee te houden.

2. lnzicht vergroten

Gemeenten moeten kunnen leren van het door hen ingerichte systeem om dit op de juiste punten door

te ontwikkelen. De uitdaging voor gemeenten hierbij is om het gehele systeem te blijven beschouwen,

en te monitoren of de gewenste effecten (beoogde resultaten en volumeverschuivingen) worden

bereikt. Monitoring van het succes van het systeem en het kunnen signaleren van ongewenste effecten

is een belangrijke randvoorwaarde om de juiste inhoudelijke inkoopbesluiten te bepalen.

a
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Tevens zijn de komende jaren forse inspanningen nodig om voldoende kennis op te bouwen van vraag,

volumes, inhoud en resultaten van de ingekochte zorg, en de daarbij behorende kosten. Van daaruit
kunnen inkoopbesluiten over volumes, tarieven en gevraagde productie of resultaten worden bepaald.

3. lntegraliteit vergroten

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor drie decentralisaties en willen deze drie pijlers steeds
meer aan elkaar verbinden. Dit vergt een inhoudelijke visie op de verbinding. Concrete uitwerking is het
vergroten van de integraliteit van
producten binnen de 3D's, door slimme
verbindingen te leggen tussen

bijvoorbeeld verplichtingen op het
gebied van werk en inkomen,

dagbesteding, inloopfuncties en de

verantwoordelijkheden in het kader van

de participatiewet. Nevenstaand

voorbeeld van de gemeente Amersfoort
laat zien dat hier winsten te behalen
zijn. Een randvoorwaarde voor
succesvolle inkoop is dat gemeenten de

invulling en uitvoering van de

verschillende wetten achter de 3D's

meer met elkaar verbinden. Op die

manier kan mogelijke bestaande

overlap tussen producten gereduceerd

worden. Ook kunnen er slimme
combinaties van producten gemaakt

worden die ervoor zorgen dat de

ondersteuning beter aansluit bij de
behoefte van de burger en tegelijkertijd
geleverd kan worden door minder
professionals.

Negen keuzes rondom systeeminrichting, sturing en bekostiging als basis voor de inkoop
Een succesvolle inkoop heeft als basis een heldere ontwikkelvisie nodig op het gebied van

systeeminrichting, sturing en bekostiging. ln deze paragraaf worden negen keuzes gepresenteerd die
gemeenten moeten hebben gemaakt voordat de inkoop 2016 start. Zonder een helder, samenhangend
verhaal rondom deze keuzes en een concrete vertaling in de inkoop, ontstaan uiteindelijk gaten en

knelpunten in het sociaal domein.

De negen keuzes vormen geen blauwdruk, maar zijn bedoeld tot nadenken. Ten eerste zijn het
samenhangende keuzes. Dat betekent dat een keuze op het ene gebied vanzelf leidt tot een keuze op
een ander gebied (bijvoorbeeld: wil je burgers meer keuzevrijheid geven, dan ontkom je soms niet aan

cliëntvolgende bekostiging), Welke keuze leidend is in de ontwikkelvisie, kan echter per gemeente

ln Amersfoort is de toegang en toeleiding tot (arbeidsmatige) dagbesteding van mensen
in de leeftijd van 18 tot 67 jaar niet belegd bij de sociale wijkteams maar bij de afdeling
Arbeidsintegratie, van onderdeel van het stedelijk loket Werk, inkomen en zorg. Het
resultaat is dat, doorte kijken naar de mogelijkheden van de cliënt en het brede scala

aan aanbod en re-integratie-instrumenten te benutten, mensen die potentie hebben via
dagbesteding worden doorgele¡d naar werk met begeleiding. Ook is er sprake van een
ontdubbeling van producten en diensten in de verschillende decentralisaties.

Op basis van de behoefte en mogelijkheden van de cliênt en de mogelijkheden die
kunnen worden aangeboden, wordt een plan van aanpak gemaakt. Er is een
rechtstreekse relat¡e met scholen in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs voor
een goede overgang van school naar dagbesteding/werk.

Het streven is om mensen ook buiten de muren van een instelling een
dagbestedingsplek aan te bieden. Trajectbegeleiders gaan op zoek naar plekken waar
mensen onder begeleiding eenvoud¡ge werkzaamheden kunnen verrichten om hun
behoefte aan dagbesteding in te vullen, de zogenaamde "Doe mee" plekken. Voor een

deel van de doelgroep zal een meer beschutte plek de oplossing blijven. Maatwerk is

hierb¡j het uitgangspunt.

De belangrijkste succesfactoren zijn de ervaring van de afdeling arbeidsintegratie om
maatwerkte leveren en het benutten van het overjaren opgebouwde netwerkvan
relat¡es met ¡nstel¡ingen en bedrijven. Het risico is dat de w¡jze waarop de dagbesteding
wordt georganiseerd niet voldoende aansluit bij het uitgangspunt één huishouden, één
plan.

Voor meer informatie:
Herm Kuipers
Afdelingsmanager Samen Leven I Gemeente Amersfoort
Tel: 06-11394692 | E-ma¡l HR.Kuipers@amersfoort.nl
http://www.amersfoort.nll4/diqitaalloket/Daebestedi ns.html

Ðe gemeente Amersfoort verb¡ndt ondersteuning vâÍu¡t de Wmo met de
Part¡c¡patiewet op het gebied van {arbeidsmatlgef dagbested¡ng
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verschillen. Ten tweede moeten keuzes worden gedifferentieerd. Wat slim is voor het ene domein van

zorg en ondersteuning, werkt wellicht niet goed voor een ander domein. Daarnaast zijn er verschillen

tussen bestaande en nieuwe cliënten vanwege het overgangsrecht. En uiteraard verschilt de lokale

context per gemeente. Ten derde gaan de keuzes niet alleen over de ontwikkelrichting, maar juist ook

over de snelheid waarmee de gemeente het eindplaatje wil bereiken.Zo zijn een deel van de keuzes

hieronder beschreven als een gewenste ontwikkelrichting, maar moet iedere gemeente voor haarzelf

bepalen of ze die richting onderschrijft, welk (meerjarig) ontwikkelpad ze voor haar ziet en welke

stappen ze dan in de inkoop 2016 moet zetten (en dat dan weer gedifferentieerd per deel van het

sociaal domein).

Tot slot is van belang, dat gemeenten haar keuzes op een heldere en samenhangende manier kan

verwoorden. Zowel naar de lokale partners als naar de eigen organisatie, zodat de visie echt leidend

wordt.

De negen keuzes staan geordend op drie hoofdthema's, maar alle negen keuzes beïnvloeden elkaar

onderling (niet alleen op het niveau van de hoofdthema's). De volgorde in dit document is ook niet de

vaste volgorde waarin gemeenten de keuzes moeten beantwoorden - dat moet iteratief en uiteindelijk

als één geheel plaatsvinden. ln de tekst is de samenhang tussen keuzes zoveel mogelijk met

voorbeelden geduid.

De negen keuzes staan hieronder grafisch weergegeven:

Niveau en manier
van concurrent¡e

onderbouwde
keuzes voor en
u¡tvoer¡nBvan
strateBische
partnersh¡ps

luiste schaal en
focus van

samenwerking
gemeenten

Begrenz¡ng van
kosten: bi.¡de

aanbieders laten
ofverplaatsen

naâr de
toegangsfunctie

Schotten
doorbreken

tussen

'budgetpotten'

Sturen op
resultaten: (hoe

snel) kunnen we af
van stufen op

product¡e

Schotten
doorbreken

tussen
domeinen

(met zw en
WlZ, maar
ook tussen

3D's)

',stemmen met de
voeten" door burger/
verwi¡zer: waar is d¡t
toepasbaar en hoe
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doorbreken tussen

aanb¡eders

Marktordening åls startpuñt
ven do transfôrmâtlo

I
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Morktordening ols startpunt van de transformatie

Onderstaande drie keuzes moeten gemeenten beantwoorden vanuit de bestaande marktordening en

kenmerken van spelers waar gemeenten de transformatie mee starten. Vanuit het gewenste landschap

van zorg en ondersteuning (stip op de horizon) ontstaat zo een meerjarig ontwikkelpad.

1. Niveau en manier van concurrentie

Een belangrijke keuze in de marktordening betreft het niveau van concurrentie en de manier waarop zij

concurreren. Dit gaat over het aantal aanbieders dat de gemeente toelaat, het stimuleren van nieuwe
spelers op de markt en het proces om tot de markt te worden toegelaten (bijvoorbeeld een continu
proces of een periodieke selectie om de paar jaar). Daarnaast gaat het over de manier waarop de

beschikbare maatschappelijke middelen worden verdeel over de aanbieders - iets waar sterke
(concurrentie)prikkels van uit kunnen gaan, Dat raakt aan keuzes die onder het volgende hoofdthema

uitgebreider staan beschreven, zoals de wijze van budgetverdeling en daarmee begrenzing van

aanbieders door de gemeente en over de vrijheid voor burgers om zelf de beste aanbieder te kiezen.

Echter, concurrentie is niet voor alle typen zorg en ondersteuning geschikt. Denk bijvoorbeeld aan

beschikbaarheidsfuncties die kwetsbaar zijn en waar het aantal aanbieders zeer beperkt is.

lndien de gemeente kiest voor
strategische partnerships (zie de

volgende keuze) dan betekent dit dat de

gemeente al kiest om te werken met

een beperkt aantal aanbieders. Het

maken van gedetailleerde afspraken

over de transformatie kost namelijk de
nodige aandacht van gemeenten en dit
past minder in een context waarbij veel

aanbieders zich al op de markt begeven

of waar je de groei van het aantal

aanbieders wilt stimuleren.

ln plaats van samenwerkingsafspraken

met enkele aanbieders kunnen
gemeenten de transformatie ook

stimuleren door de markt meer open in

te richten. Met ruimte voor nieuwe

aanbieders met vernieuwend aanbod
kunnen andere spelers geprikkeld

worden, Ook kan bij meerdere

aanbieders de keuzekracht van de

burger worden ingezet om

transformatie bij en tussen aanbieders

te prikkelen. Specifieke inkoopmodellen

kunnen gemeenten helpen om dit

De jeugdreg¡o West-Brabant Oost wil graag diversiteit en keuzevrijheid bieden aan haar
jeugdigen. Uit een marktanalyse bleek dat veel aanbieders ambulante jeugdhulp

konden leveren. Daarnaast wilden de samenwerkende gemeenten explic¡et ruimte
creëren voor nieuwe toetreders. Een ander belangrijk uitgangspunt voor de regio om
niet de focus te leggen op het budgetteren van zorgaanbieders. Voor de inkoop is
daarom gebruikt gemaakt van Dynamisch Selectie Systeem (DSS). Het resultaat is een
groot aantal kwalitatief goede jeugdhulpaanbieders waaruit jeugdigen en hun ouders
(in overleg met de verwijzer) kunnen kiezen.

Het DSS werkt als volgt: Jeugdhulpaanbieders kunnen zich via een website registreren
en aanmelden voor het leveren van ambulante jeugdhulp. Als voldaan wordt aan de
gestelde kwaliteitseisen en de vastgestelde voorwaarden en tarieven worden
geaccepteerd, dan kan na correcte verwijz¡ng, gestart worden met levering van hulp op
basis van de afspraken zoals vastgelegd in een selectieovereenkomst. Het DSS staat
voortdurend open voor nieuwe aanmeldingen.

Bekostiging vindt achteraf plaats op basis van feitelijk geleverde hulp. Er is geen sprake
van bevoorschotting van zorgaanbieders. Ook zijn er geen budgetplafonds per

aanbieder.

Succesfactoren zijn blijvend overleg en communicatie met zorgaanbieders. Dit is een

belangrijke randvoorwaarde om het systeem en de daarin gestelde eisen/voorwaarden
up-to-date te houden. Een ris¡co is gelegen in het feit dat er geen budgetafspraken zijn
gemaakt om zorgaanbieders, waardoor budgetbeheersing moeilijker is.

Budgetbeheersing zal door een ander systeem van bekostiging en door goede afspraken
met verw¡jzers naar jeugdhulp verbeterd moeten worden.

Voor meer informat¡e:
Koen Weterings
Contractmanager Sociaal Domein - Gemeente Breda
Telefoon 07 6-529907 8 | E-mail k.weterinss@ breda. n I

De regio Gooi en Vechtstreek werkt met een vergelijkboor systeem, zie ook:
http://dcen b.nll

De reg¡o West Bfâbant Oost kiest voor een systeem waarin burgers maximale
keuzevrijheid hebben aanbieders worden gestimuleerd om zich te ondersch€¡den
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mechanisme in de markt in te richten. Hetvoorbeeld van de regio West Brabant Oost laat zien dat hun

Dynamisch Selectie Systeem hen helpt om de keuzekracht van burgers in te zetten.

Nota bene: tijdens de inventarisatie werd duidelijk, dat de keuze voor een inkoopmodel niet een

separaat besluit is, maar sterk afhangt van alle negen keuzes die in dit hoofdstuk staan opgesomd. Voor

het selecteren van strategische partners, bijvoorbeeld, zal de gemeente een heel andere inkoopmodel

hanteren dan wanneer er een zo vrij mogelijke toegang tot de markt moet worden geboden en de

gemeente geen garanties vooraf geeft over het budget per aanbieder, Meer inzicht over welke

inkoopmodellen voldoen aan de gewenste doelstellingen met betrekking tot afstand van gemeenten tot
de markt, aantal te contracteren partijen, type sturing (prijs / kwaliteit) en mate van concurrentie, zie de

informatiekaart lnkoopmodellen van de VNG.

2. Onderbouwde keuzes voor en uitvoering van strategische partnerships

De inventarisatie laat zien dat veel gemeenten gebruik (willen) maken van strategische partnerships. De

invulling daarvan moeten gemeenten echter nog verder ontwikkelen - wat is een passende invulling?

Tevens kwam naar voren, dat de onderbouwing voor het aangaan van een partnership nog explicitering

behoeft - wanneer is het een goede keuze en met welke aanbieders? Zeker aangezien strategische

partnerships niet louter voordelen kennen, is een weloverwogen keuze van belang. Denk aan de

aanzienlijke tijdinvestering, de mogelijke beperking van de flexibiliteit van gemeenten, alsmede het

risico dat prestatieprikkels verzwakken omdat partners minder concurrentiedruk verwachten. Een

partnership model biedt gemeenten de mogelijkheid om in nauwe samenwerking met aanbieders de

transformatie te maken. Een partnership gaat uit van meerjarige afspraken over richting, snelheid en

aanpak van de transformatie. ln een dergelijk partnership is vertrouwen erg belangr¡jk. Dit vertrouwen
vindt zijn weerslag vaak in het afgeven van bepaalde garanties voor de aanbieder zodat zij de

afgesproken transformatiesnelheid ook waar kunnen maken. Echter niet voor alle zorgvormen is dit de

best passende manier om de transitie te maken. Gemeenten moeten een helder besliskader

ontwikkelen voor of/wanneer, welk type partnership gewenst is en hoe aanbieders daarvoor te
selecteren. Die analyse verschilt per segment van zorg of ondersteuning, maar het besliskader is in grote

lijnen hetzelfde (zie het kader hieronder voor een globale aanzet).

Wonneer is een strateg¡sch portnership mogelijk een goede keuze?

De kern van de waarde van een partnership l¡gt in de onderlinge afhankelijkheid. Ten eerste: hoe belangrijk is de aanbiedervoor
het realiseren van de visie van de gemeente? Op het niveau van een marktsegment of zorgvorm kan bijvoorbeeld de "Kraljic

matrix" worden gebruikt als hulpmiddel om te bepalen welke relatie in het algemeen gepast ¡s. Van daaru¡t kan de gemeente per

aanbieder kijken wie voldoende belangrijk is om te investeren in een strategisch partnership. Ten tweede: hoe belangrijk is het

dat de gemeente de aanbieder facil¡teert om aan de visie te kunnen bijdragen? Voorbeeld: het is lastig voor gemeenten om te
beoordelen wat haalbaar en realistisch is voor de afbouw van specialistische zorgvormen. De problematiek rondom vrijvallend

vastgoed verschilt namelijk sterk tussen aanbieders.

Naast onderlinge afhankelijkheid moet de gemeente ook afwegen of strategisch partnerships passen bij de andere keuzes

rondom systeem en sturing. Zo gaan strategische partnerships vaak minder goed samen met een grote keuzevrijheid voor burgers

en verwijzers, of met een hoog gewenst niveau van concurrentie als gevolg van het toelaten van meer aanbieders in de markt.

Ten slotte speelt zoals al gemeld de aanzienlijke invester¡ng (in tijd, aandacht en middelen), mogelijke beperking van flexibiliteit
en verzwakking van prestat¡eprikkels. Alleen als de partnership voldoende waarde oplevert, is deze de kosten/nadelen waard.
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Welke invulling van het stroteg¡sch partnershíp is possendT

De feitelijke invulling van het strategisch partnership moet te allen tijde gericht zijn op het vergroten van de toegevoegde waarde
van aanbieders (hoeveel resultaat krijgt de burger of maatschappij per euro) en op het realiseren van de gewenste transformatie.
Succesfactor is dan ook het combineren van een langdurige en intensieve relatie met afdoende zakelijkheid op toegevoegde
waarde. Kern daarbij is het vertrouwen tussen gemeente en aanbieder. Elk strategisch partnersh¡p moet daartoe een
weldoordacht proces bevatten om dit vertrouwen samen op te bouwen en tegelijk zakelijk te kunnen testen. Het
"eredivisiemodel" dat als praktijkvoorbeeld onder keuze 5 wordt gepresenteerd is een optie, waarbij aanbieders de kans krijgen
zich te bewijzen met als perspectief de meerjarige status van voorkeurs-leverancier (zolang de prestaties goed zijn, blijven ze

meespelen en komen er geen of beperkt nieuwe concurrenten b¡j).

Het faciliteren van de aanbieder om opt¡maal aan de transformatie te kunnen bijdragen kãn op allerlei manieren. ln het geval van
de afbouw van vastgoed zijn voorbeelden: de gemeente zoekt actief mee naar kopers of naar herbestemming van het vastgoed,
houdt in het afbouwtempo rekening met de bedrijfsmat¡ge consequenties voor de aanbieder, creëert een meerjarenperspectief
¡n contractering, ofgebruikt shared savings om de benodigde overgangsperìode te kunnen bekorten.

Tenslotte moet de invulling van het strategisch partnership niet onnodige druk leggen op tijd en middelen, en goed geintegreerd
zijn met de beoogde processen en systemen rondom contractbeheer.

3. Juiste schaal en focus van samenwerk¡ng tussen gemeenten

Bij de decentralisaties is de onderliggende visie dat gemeenten middels lokale oplossingen betere
resultaten tegen minder kosten kunnen realiseren. Echter, voor bepaalde segmenten van zorg en
ondersteuning bestaan sterke argumenten om op een grotere schaal in te kopen en samen te werken
Deze keuze moet zo snel mogelijk worden gemaakt, om de inkoop 2016 goed te kunnen structureren.

De optie voor een grotere schaal speelt bij zorgvormen, waar het aantal burgers die er per gemeente
gebruik van maakt erg laag is en er eigenlijk geen sprake is van een "markt" op lokaal n¡veau (er is maar
één aanbieder dichtbij genoeg), Het kan voor individuele gemeenten dan lastig zijn om alleen effectief in

te kopen en de gewenste transformatie te bewerkstelligen. Daarnaast bestaat in feite soms al een
afhankelijkheid van andere gemeenten, omdat van dezelfde aanbieders gebruik wordt gemaakt, Denk
aan een gedeelde beschikbaarheidsfunctie, waar een grote instroom vanuit de ene gemeente eryoor
kan zorgen dat de burgers uit andere gemeenten op een wachtlijst komen. Of waar het terugtrekken van
enkele gemeenten als inkoper de continuiteit van de hele voorziening in gevaar kan brengen. Tenslotte
kan ook het behapbaar houden voor de aanbieders van contracter¡ng en beheer (van de relatie met veel
gemeenten) een argument zijn.

Gemeenten moeten daarom per zorgvorm, op inhoud, overwegen op welke schaal in te kopen. De

(boven)regionale inkoop moet steeds geformuleerd zijn op heldere meerwaarde en succesfactoren van
samenwerking. Zo spelen bij de discussies over bovenregionale inkoop van jeugdhulp de volgende drie
kansen/risico's een grote rol. Ten eerste het omgaan met onverwachte fluctuaties in volume gedurende
het jaar (met name pieken kunnen leiden tot financiële tegenvallers, waardoor voor sommige
zorgvormen risicoverevening is afgesproken). Ten tweede het borgen dat per aanbieder voldoende
volume wordt ingekocht om de functies kwalitatief goed in de lucht te houden. Ten derde het
samenwerken om de beoogde transformatie in de gehele ketens te realiseren,
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Op het gebied van transformatle gaat het vaak over op/om/afbouw in de keten. Daarmee zijn de

verschillende schaalniveaus van inkoop met elkaar verbonden. (Boven)regionale inkoop is dan het

sluitstuk op een goed werkende lokale keten. Omdat de lokale ketens daar samen komen, ontstaat

onderlinge afhankelijkheid (ook indien er niet onderling wordt verevend). Gemeenten moeten dan ook

voor de inkoop 2016 niet alleen kiezen welke zorgvormen gezamenlijk in te kopen, maar ook hoe ver te

gaan in samenwerking ofafspraken over de betrokken ketens. Dergelijke afspraken kunnen aan het

lokale domein rakens.

De praktijk uit 2014 leert, dat (boven)regionale samenwerkingsverbanden zich vaak nog moeten zetten

Hier is tijd voor nodig. Een meerjarenvisie is nodig hoe gemeenten bovenstaande keuzes onderbouwd

gaan maken en hoe zij daartoe benodigd onderling vertrouwen en wijze van samenwerken op gaan

bouwen.

Vergroten van de resultaotgerichtheid

Binnen de marktordening zoals die volgt uit de eerste drie keuzes, hebben gemeenten nog meer keuzes

om de resultaten voor burgers zo groot mogelijk te maken. Dit heeft te maken met het creëren van

ruimte voor vernieuwing, maatwerk en eigen kracht, alsmede het in de dagelijkse praktijk zo slim

mogelijk prikkelen van aanbieders.

4. Begrenzing van kosten: bij de aanbieders laten of verplaatsen naar de toegangsfunctie

Uit de inventarisatie blijkt dat onzekerheid over volume veelal geleidt heeft tot budgetbegrenzing bij

aanbieders (al zijn daar nog lang niet altijd waterdichte afspraken of stuurmechanismen op ingericht).

Het begrenzen van aanbieders kent echter ook veel nadelen. Daarom voorzien gemeenten een pad

waarlangs deze begrenzing voor delen van zorg en ondersteuning wordt opgeheven. Om de kosten dan

toch te controleren, komt de begrenzing bij de toegangsfunctie terecht. Gemeenten moeten kiezen

welke delen van zorg en ondersteuning hiervoor in aanmerking komen, hoe het (meerjaren) groeipad

eruit ziet en welke stappen in de inkoop 2016 dan moeten worden gezet.

Begrenzing van aanbieders kan maatwerk en integraliteit beperken, zij worden namelijk gevraagd om

binnen kaders te blijven in plaats van te doen wat nodig is voor de burger die zich bij hen meldt.

Daarnaast beperken budgetafspraken mogelijk de ruimte van de gemeente om tijdens het jaar bij te

sturen. Tot slot beperkt het werken met begrensde aanbieders de keuzevrijheid van burgers en de

mogelijkheid van verwijzers om in te spelen op gedurende het jaar veranderende behoeften.

Een manier om de begrenzing bij aanbieders weg te halen is om die begrenzing neer te leggen bij de

partij die toegang tot de aanbieder verleent. Simpel gezegd verleent de toegang een indicatie aan een

burger (in feite een bepaalde inzet van maatschappelijke middelen) die daarmee naar één of meerdere

aanbieders gaat voor verzilvering. Bestaande voorbeelden ziinTTP's en PGB's. Essentieel verschil met de

huidige situatie is echter, dat de toegang indicaties afgeeft met inachtneming van de (verwachte) totale

s Concreet ligt de onderlinge afhankelijkheid door'aan de top'verbonden ketens op drie gebieden die lokaal worden ingevuld. Ten eerste het

functloneren van de lokale toegang tot (boven)regionale zorgvormen. Ten tweede de effectiviteit van algemene voorzieningen en preventie.

Ten derde hoe goed het lokale domein bijdraagt aan uitstroom / afschaling vanuit (boven)regionale zorgvormen.
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zorgvraag van de populatie in relatie tot de beschikbare middelen. De toegang is dus verantwoordelijk
om binnen begrensde middelen de beste keuzes te maken voor de verdeling over burgers.

ln dit scenario is voor verzilvering van de indicatie uiteraard persoonsvolgende bekostiging nodig. Het

risico op wachtlijsten is echter afgenomen omdat er geen begrenzing per aanbieder meer is (het volume
is begrensd bij de toegang).

De haalbaarheid van deze keuze en de

snelheid waarmee die kan worden
gerealiseerd verschilt uiteraard sterk per

vorm van zorg en ondersteuning. De

gemeente moet dus differentiëren in

haar keuzes. Belangrijk punt daarbij is

hoe de toegang te versterken en

ondersteunen zodat deze de nieuwe

verantwoordelijkheid aankan, Daarnaast

speelt ook de vraag hoe de toegang
effectief te prikkelen de juiste besluiten
te nemen. Dit alles moet worden

afgewogen tegen de voordelen maar

ook de risico's, zoals de kans op en

impact van budgetoverschrijdingen. ln

dit traject is geen diepe uitwerking aan

dit vraagstuk gegeven. Het

praktijkvoorbeeld van gemeente

Enschede geeft echter wel weer hoe de
gemeente Enschede begrenzing van

specialistische zorg en ondersteuning via

hun wijkteams inregelt. Duidelijk is, dat

dit een groeitraject is, waarbij moet

worden getixperimenteerd zonder dat
de begrenzing van individuele

aanbieders al direct verdwijnt.

5. Sturen op resultaten: (hoe snel) kunnen we af van sturen op productie

Op lange termijn is het streven van veel gemeenten om te sturen op basis van de behaalde resultaten en

andere maatschappelijke effecten. Ook dit is een meerjarig ontwikkelpad. Daarom is het van belang dat
gemeenten voor de inkoop 2016 bepalen hoe het pad eruit gaat zien en welke stappen nu al te zetten.
Deze keuzes zullen sterk verschillen tussen de diverse vormen van zorg en ondersteuning. Daarnaast zal

het ontwikkelpad voldoende ruimte moeten bieden voor experimenteren en leren.

Sturen op resultaten is een manier voor gemeenten om grip te krijgen op behaalde resultaten én

tegelijkertijd ruimte te creëren bij aanbieders om ondersteuning slimmer te organiseren, maatwerk te
bieden, te vernieuwen en integraliteit te bevorderen. De ruimte ontstaat omdat aanbieders zich geen

De gemeente Enschede heeft een systeem ingericht waarbij de verantwoordelijkheid
voor het budget dat ingezet wordt voor specialistische zorg en ondersteuning bij de
toegangsfunctie ligt, namelijk de wijkteams. Het resultaat is een betere sturing op de

beschikbare financiële middelen, doordat de verantwoordelijkheid over de uitgaven
voor eigen en vervolgzorg Iigt bij de personen die hier invloed op uitoefenen. Ook is het
mogelijk om wijkteams onderling te vergelijken, waardoor zij kunnen leren en elkaar
kunnen versterken.

Op basis van een objectief verdeelmodel is bepaald hoeveel budget ieder wijkteam
krijgt ten behoeve van de inkoop van specialist¡sche zorg en ondersteuning. Het model
moest daarbij voor 2015 zoveel als mogelijk aansluiten bij de historische verdeling van

kosten. Om het budget object¡ef te kunnen verdelen z¡jn objectief meetbare
maatstaven ontwikkeld. Dit betreft zes maatstaven gebaseerd op verschillende
kenmerken van de populatie, zoals inkomen en samenstelling, grootte, leeftijd van

huishoudens.

De wijkteammanager van ieder team is budgetverantwoordelijk. Het jaar 2015 geldt
hierbij als overgangsjaar, de ambit¡e van de gemeente Enschede is dat vanaf 2016 de
wijkteams volled¡g budgetverantwoordelijk zijn.

Succesfactoren zijn het inzicht in de uitgaven per wijkteam in relatie tot de inhoudelijke
kenmerken van een wijk en het kunnen vergelijken van wijken. Klopt het dat bepaalde
wijken meer zorg nodig hebben dan anderen en is dat in verhouding met de
populatiekenmerken van de betreffende wijk? Een risico is een overschrijdingvan het
budget zonder dat daar een heldere verklaring voor is. Dit wordt ondervangen door een
risicobuffer. Daarnaast kan blijken dat de gekozen maatstaven en weging niet
aansluiten bij de werkelijkheid. ln dat geval kan het model voor 2016 worden herzien.

Voor meer informatie:
Mike Koers
Business Controller - Gemeente Enschede
Telefoon 06-10078111 | E-mail M.Koers@enschede.nl

De gemeente Enschede heeft de begrenzing op specialistische zorg en ondersteuning
ingerlcht door de toegang verantwoordelijk te maken voor het budget
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zorgen hoeven te maken over mogelijk inkomstenverlies of vragen over rechtmatigheid als de gevraagde

resultaten ook op een andere manier kunnen worden bereikt. Daar hoort dus bij dat de gemeente niet

alsnog de zaak dicht regelt door gedetailleerde proces- en structuureisen te stellen aan de aanbieder.

Als ook dat wordt vermeden is een bijkomend voordeel een beperking van de administratieve lasten,

omdat (gedetailleerde) verantwoording over productie niet meer nodig is.

Gemeenten kunnen op verschillende manieren het sturen op resultaten vorm geven. Een eerste

voorbeeld zijn concurrentie-prikkels (zoals hierboven reeds als aparte keuze beschreven), waarbij

toelating tot de markt of toekenning van

budget afhangt van bewezen resultaten.

Dat kunnen uitkomsten zijn, maar ook

indirecte maten zoals de bijdrage aan de

beoogde transformatie. De prikkel loopt

hierbij dus primair via toekenning van

volume Een tweede voorbeeld zijn directe

financiele prikkels, via een bonus / malus

mechanisme op resultaten. Deze prikkel

loopt dus primair via het tarief
(hogere/lagere vergoedi ng voor
betere/slechtere zorg). Een derde

voorbeeld is de keuze op basis van

resultaten zoveel mogelijk bij de burger en

verwijzer laten. Het "stemmen met de

voeten" is ook een vorm van sturing,

waarbij de prikkel weer primair via het

volume loopt, maar ook via de directe

feedback die aanbieders op deze manier

krijgen overtevredenheid van hun meest

directe klanten.

Nevenstaand praktijkvoorbeeld laat zien

hoe de gemeente Rotterdam via een

"eredivisiemodel" stuurt op resultaten.

6. "stemmen met de voeten" door burger / verwijzer: waar is dit toepasbaar en hoe

Een andere manier van resultaatsturing is om de burger / de verwijzer in te zetten om aanbieders te

prikkelen, door hen de keuzevrijheid te geven en de mogelijkheid om overte stappen naar andere

aanbieders, Echter, dit is niet voor alle zorB en ondersteuning en voor elke doelgroep geschikt. De

gemeente moet een keuze maken waar "stemmen met de voeten" gepast is en dan een meerjaren

Rotterdam heeft voor de WMO 2015 gekozen voor een model waarin resultaatsturing

centraal staat. De zorg wordt geleverd in de vorm van een zorgarrangement. ln dit zorg

arrangement zitten WMO producten van huishoudelijke verzorging tot dagactiviteìten

en van begeleiding tot maatschappelijke opvang. De WMO is verdeeld in 7

resultaatgebieden met diverse zwaartes. Per cliênt worden de relevante
resultaatgebieden en bijbehorende zwaarte vastgesteld. Dit telt op tot een bedrag
waarmee de cliënt kan k¡ezen voor een aanbieder. Die aanbieder ¡s verantwoordelijk
voor het behalen van de resultaten op de vastgestelde resultaatgebieden (gegeven het

daaraan gekoppelde budget en de indicatieperiode).

Aanbieders dienen een integraal aanbod te organiseren. ze hebben daarbij meer

vrijheid om invulling te geven aan de vraag van de cl¡ënt omdat ze niet vast zitten aan

voorgeschreven functies en producten en ruimte hebben om samen met de cliënt te
zoeken naar de best passende zorg.

De gekozen werkwi.¡ze kent twee belangrijke prikkels:
. Aanbiederswordendoordegekozenwerkwijzegeprikkeldomdezelfredzaamheid

van cliênten en hun netwerk te bevorderen. Als een cliënt zelfredzamer is zal de

aanbieder resultaten boeken en zal er minder zorglnzet nodig zijn.
. Cliënten kiezen voor aanbieders met een goede naam, waar ze tevreden over zijn,

die resultaten boeken en d¡e goed aansluiten bij de cliënt. Dit prikkelt de aanbieders

tot goede en passende hulpverlening.

Consequentie van het bovenstaande is dat Rotterdam alleen raamcontracten heeft
afgesloten met de aanbieders (de bestaande aanbieders). Dat betekent dat aanbieders
geen garantie hebben op een volume. Aanbieders die goed presteren kunnen groeien in

volume en marktaandeel. Aanbieders waarbij de kwaliteit achterblijft kunnen minder
cl¡ënten verwachten. Het voornemen ¡s om in 2017 nieuwe aanbieders toe te laten,

waarbij de minst presterende (zittende) aanbieders afvloeien: het eredivisiemodel.

Voor meer informat¡e:
Stef vân de Weerd I Senior beleidsadviseur Sociaal Domein I Gemeente Rotterdam

www.rotterdam.nl/denieuwewmo I Tel: 06-30460094

De gemeente Rotterdam gebru¡lit eredivisiemodel als sturingsmechanisme op
resultãten
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ontwikkelpad opstellen met daarin de stappen voor de inkoop 20L6. Net als bij sturen op resultaten zal

ook hier veel ruimte nodig zijn voor experimenteren en het vinden van de juiste balans in de praktijk.

Door deze aanpak krijgen aanbieders directe feedback op de kwaliteit van hun zorg, zonder dat een
complex systeem van indicatoren en verantwoording nodig is (hetgeen weer de administratieve lasten

verlaagt). Dit kan een belangrijke prikkel zijn om te vernieuwen en de zorg kwalitatief te verbeteren.
Daarnaast sluit het aan bij de visie van eigen regie en maatwerk. Tevens hoeven gemeenten niet ieder
jaar weer de lastige afweging te maken welke aanbieders waarschijnlijk de best passende zorg en

ondersteuning gaan bieden voor het merendeel van de burgers - voldoen aan minimumeisen is

afdoende om toegelaten te worden tot de markt. Het vooraf al zo goed mogelijk verdelen van de

budgetten onder aanbieders is dan ook niet nodig, hetgeen veel meer flexibiliteit in het systeem laat om

bewegingen in de vraag te volgen en individueel maatwerk te leveren.

Deze keuze gaat minder goed samen met een scenario waarin de gemeente met een beperkt aantal

aanbieders een strategisch partnership aangaat en de budgetten verdeelt, of in een markt waar de

burger weinig te kiezen heeft omdat er maar één aanbieder actief ¡s. Daarnaast vergt het optimaal
benutten van keuzekracht van burger en verwijzer een persoonsvolgende bekostiging en dus een goede

inrichting van de toegang (zoals hiervoor reeds besproken). Dit is een belangrijke ontwikkelopgave voor
gemeenten.

Continu schotten doorbreken

Een belangrijke rol voor gemeenten om ruimte te maken voor de beoogde transformatie, is het
voorkomen of doorbreken van hinderlijke schotten. Bij de inrichting van een systeem ontstaan altijd
schotten, dat is nauwelijks te voorkomen en deze hebben vaak ook een nuttige rol (bijvoorbeeld de

begrenzing van het budget per aanbieder zolang de toegang nog niet voldoende grip heeft op de

instroom en kosten). Echter, vaak worden overbodige schotten niet afgebroken en wordt bij
noodzakelijke schotten verzuimd mechanismen op te tuigen waardoor er op een verantwoorde wijze
omheen kan worden gewerkt.

Schotten zitten vernieuwing en maatwerk in de weg en leiden tot krampachtige gedrag in de uitvoering.
Ontschotting, of het om schotten heen werken, kan plaatsvinden op verschillende niveaus. De volgende
drie keuzes hebben gemeenten daarop te maken,

7. Schotten doorbreken tussen'budgetpotten'

Zoals al genoemd in de inventarisatie ontstaat in de praktijk snel een landschap van verkavelde
budgetten. Bijvoorbeeld door (maximum)budgetafspraken met aanbieders te maken per product of bij
de toegang (maximum)budgetten af te spreken voor bepaalde doelgroepen. Verkaveling kan echter
werken als een beperkend harnas voor aanbieders of de gemeente zelf.

Een mogelijke aanpak is om de kavels zo groot mogelijk te kiezen en aanbieders daarbinnen de vrijheid
te geven te substitueren tussen producten of doelgroepen, Daarnaast kunnen mechanismen worden
gecreëerd om tijdens het jaar aanbieders tussen kavels te laten substitueren, bijvoorbeeld door
daarover tijdig in overleg te gaan met de gemeente.
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De gemeente moet het voordeel van minder verkaveling steeds afwegen tegen de reductie in (directe)

sturing of grip die de gemeente heeft door middelen in kleine potjes beschikbaar te stellen, Dit vergt op

onderdelen experimenteren en dus een meerjarig ontwikkelplan. De keuze voor 2016 is hoever de

gemeente wil of kan gaan en hoe dit past binnen een meerjarige visie.

8. Schotten doorbreken tussen domeinen (met Zvw en WLZ, maar ook tussen 3D's)

Naast'budgetpotten' moeten gemeenten ook keuzes maken over schotten tussen domeinen: welke te

doorbreken in (aanloop naar) de inkoop 2016 en hoe.

Zo moeten gemeenten aandacht hebben voor integraliteit op stelselniveau, door de verbinding te
leggen met de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De mate van vernieuwing

die wordt gerealiseerd binnen het gemeentelijk domein kan een effect hebben in deze andere

domeinen, zowel zorginhoudelijk als financieel (en vice versa). Gemeenten moeten hierover in gesprek

met zorgverzekeraars en zorgkantoren en afspraken maken om gezamenlijk inzicht te creëren in het

'grensverkeer' en te investeren in preventie en substitutie, om (hogere) kosten in een ander domein te
voorkomen. Aandachtspunt hierbij is ook de (mogelijke) afwenteling die tussen domeinen kan

plaatsvinden en de prikkels die dit tegengaan en de beoogde transformatie juist stimuleren.

Voorbeelden van mechanismen om door de schotten heen te kunnen werken zijn afspraken om tijdens

het jaar middelen te kunnen overhevelen (afhankelijk van ontwikkeling van volumes of resultaten),

afspraken om kostenbesparingen te delen ('shared savings'), ofafspraken om met gesloten beurzen

voor een populatie samen te werken tussen wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams. Deze

voorbeelden laten zien, dat een populatiegebonden bekostiging op beide domeinen handig is - stel

namelijk dat de wijkverpleegkundige op productie wordt bekostigd (PxQ), dan leidt elke substitutie of
verandering door samenwerking mogelijk tot een financiële tegenvaller.

Daarnaast is ook van belang dat proces- en structuureisen van inkopers aan beide kanten van een schot

het integrale werken niet in de weg zitten. Dat kan ook zitten in verschillen in die eisen waardoor

samenwerking lastig wordt, bijvoorbeeld als dit leidt tot gestapelde verantwoordingseisen.

Een andervoorbeeld dat over schotten heen speelt is wanneer de toegang in een ander domein ligt dan

waar de kosten voor zorg en ondersteuning worden gemaakt. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de

huisarts die toegang verleent tot de jeugd GGZ.

Naast ontschotting op stelselniveau moeten gemeenten ook keuzes maken over interne schotten,

bijvoorbeeld tussen de 3D's en de rest van het gemeentelijk domein. Daarbij geldt dat ook als er geen

formele (budget)schotten bestaan, de interne organisatie (beleid, inkoop, beheer) feitelijk voor schotten

kan zorgen.

9. Schotten doorbreken tussen aanbieders

Tot slot hebben gemeenten de keuze welke wijze schotten of barrières tot samenwerking tussen

aanbieders te slechten. Belangrijk onderwerp daarbij is de beoogde substitutie in de keten, die niet

alleen een gepaste verschuiving van middelen vereist, maar (mede afhankelijk van de snelheid) ook kan
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leiden tot financiële problemen bij de krimpende aanbieder (meestal vanwege doorlopende
verplichtingen rondom personeel en vastgoed)

Een mogelijkheid om hiermee om te gaan is het gezamenlijk met de betrokken partijen opstellen van

een (meerjarig) transformatieplan. Dat past goed bij het aangaan van strategische partnerships. Daarbij

kunnen eventueel ook afspraken worden gemaakt hoe in de bekostiging rekening wordt gehouden met
gevolgen van afbouw of hoe de kostenbesparingen tussen aanbieders worden gedeeld.

Daarnaast kan de gemeente ook ruimte creëren voor innovaties die op de korte termijn worden bedacht
en dus (nog) niet zijn verwerkt in de langdurige transformatieplannen. Daartoe kunnen aanbieders
onderling shared savings afspraken maken. Maar omdat deze innovaties vaak leiden tot een

verschuiving van volume en daarmee krimp bij één van de partijen, kan productiebekostiging (PxQ) de

innovatie in de weg zitten. Slim gekozen vormen van populatiegebonden bekostiging lossen dit soms op.

Of de gemeente kan de afspraak maken, dat productiedalingen die helderaan gewenste innovaties zijn

toe te wijzen, pas na een bepaalde periode leiden tot daling van de bekostiging. Tegelijkertijd betekent
verschuiving van volume juist groei bij een andere partij - dan kan de begrenzing van het budget van die

aanbieder de innovatie in de weg zitten. Het verplaatsen van de begrenzing naar de toegang voorkomt
dat probleem wellicht (zie de eerder beschreven keuze).

Net als bij veel van de andere keuzen moeten gemeenten door proberen en leren de voor hen best
passende aanpak vinden. De keuze voor de inkoop 2016 is dus hoever gemeenten willen gaan, hoe dit
past binnen het ontwikkelpad en welke experimenten moeten worden opgestart om van te leren.
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Bijlage l- - Gehanteerde productcategorieën

BeeeleidineWmo 2015 Voormalig AWBZ

Persoonliike verzoreineWmo 201.5 Voormalig AWBZ

Kortdurend verbliifWmo 20L5 Voormalig AWBZ

WoondienstenWmo 2015 Voormalig AWBZ

DagbestedinsWmo 2015 Voormalig AWBZ

Voormalis AWBZ VervoerdienstenWmo 201.5

Voormalic AWBZ Beschermd wonenWmo 201.5

Voormalie AWBZ OovangWmo 201.5

SnoedopvansWmo 20L5 Voormalig AWBZ

Jeuedwet Voormalis AWBZ Extramuraal - Begeleidine groepsverband

Jeuedwet Voormalis AWBZ Extramuraal - Beeeleidine individueel

Jeuedwet Voormalis AWBZ Extramuraal - Behandeline groepsverband

Voormalie AWBZ Extramuraal - Ondersteunende beeeleidine dagprogrammaJeugdwet
Extramuraal - Persoonliike verzorgingJeugdwet Voormalig AWBZ

Extramuraal - Verbliif TiideliikJeugdwet Voormalig AWBZ

Extramuraal - VervoerJeugdwet Voormalig AWBZ

Voormalis AWBZ lntramuraal- Lanqdurige zore GGZJeugdwet
Voormalie AWBZ lntramuraal- Lanedurige zorg LVGJeugdwet

lntramuraal - Langdurige zorg VGJeugdwet Voormalig AWBZ

Jeusdwet Voormalis AWBZ lntramuraal - Langdurige zorg ZG

Voormalis Zvw Eersteli¡ns psvcholoqische zorsJeugdwet
Voormalis Zvw Generalistische zors - behandelins kortJeugdwet

Voormalie Zvw Generalistische zors - d¡asnost¡ek kortJeugdwet

Jeusdwet Voormalie Zvw Soecialistische zors - behandeline middel
Voormalig Zvw Specialistische zore - behandeling laneJeugdwet

Specialistische zorq - crisisinterventieJeugdwet Voormalig Zvw

Jeuedwet Voormalie Zvw Soecialistische zore - diasnostiek kort

Soecialistische zors - diaenostiek middelJeugdwet Voormalig Zvw

Specialistische zors - verbliif kortJeugdwet Voormalig Zvw

Soecialistische zore - verbliif middelJeugdwet Voormalig Zvw

Soecialistische zore - verbliif laneJeugdwet Voormalig Zvw

Jeugdwet
Jeugdwet
Jeugdwet
Jeugdwet
Jeugdwet
Jeuedwet

Jeusdwet
Jeusdwet
Jeugdwet
Jeusdwet

Provinciale jeugdzorg

Provinciale jeugdzorg

Provinciale jeugdzorg

Provinciale ieugdzorg
Provinciale jeugdzorg

Provinciale jeugdzorg

Provinciale jeugdzorg

Provinciale jeugdzorg

Provinciale jeugdzorg

Rrik

BJAA GGW drang
BJAA overige toegangstaken

Jeugdbescherming & Jeugdreclasser¡ng

JZ Ambulant
JZ Crisis

JZ Dagbehandeling

JZ Pleegzorg

JZ Residentieel

AMHK

JeugdzorgPlus
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