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Inleiding
Als het over het sociale domein gaat in de media, gaat het over tekorten in
Jeugdzorg, hoge administratieve lasten, wachtlijsten en carrousels van patiënten die
van zorgaanbieder naar zorgaanbieder gaan. Zaken die niet goed gaan overheersen en leiden tot allerlei vragen bij gemeenten en de samenwerking met
zorgaanbieders. Dit type vragen en zorgen klinken als volgt:

 We willen dat zorgpartijen samenwerken rondom een jeugdzorg, maar dat gaat nog
moeizaam
 We zijn bezorgd over de kwaliteit bij een aanbieder, wat kan ik doen?
 Er is meer zorgvraag dan we dachten en de politiek wordt onrustig in verband met financiële
tegenvallers
 We zien in onze cijfers dat een groep cliënten niet goed geholpen wordt; we komen met de
aanbieders niet in gesprek over samen verbeteren en samen innoveren
 Onze informatievoorziening is niet gekoppeld aan onze doelen waardoor we niet kunnen
vertellen of we doen wat we beogen
 Binnen het gemeentehuis werken beleid, inkoop, contractmanagement en politiek niet lekker
samen. Hoe kan ik het proces in gang zetten?
 Sommige gemeenten willen we uit onze inkoopregio stappen, hoe houden we het bij elkaar?

Deze white paper is tot stand gekomen in samenwerking met de inkoopgroep West-Brabant West
en door gesprekken in het land, onder andere in de regio’s Twente, Friesland en Utrecht. In deze
paper onderzoeken we wat gemeentes en regio’s nodig hebben om te identificeren waar men
nu staat, wat de ambitie is en wat daar eventueel voor moet gebeuren met betrekking tot inkoop
in het sociale domein.
In hoofdstuk 1 verkennen we waarnaar we precies onderzoek doen: hoe het speelveld van inkoop
in het sociale domein eruit ziet en hoe we daarin aan de slag zijn gegaan. In hoofdstuk 2 verkennen we de kenmerken van onze ‘wegbereiders’ (voorbeeldregio’s) en de betrokkenen in hun
speelveld door uitgangspunten in hun beleid te analyseren. Deze inzichten leiden in hoofdstuk 3
tot de totstandkoming van een ‘ontwikkelingsmodel Inkoop in het sociale domein’ waarin we 5
leidende niveaus onderscheiden. In hoofdstuk 4, ten slotte, beschrijven we hoe je dit model als
handvat kunt gebruiken, ten gunste van leren en ontwikkelen binnen het sociale domein en ten
gunste van betere zorg.

1. Onderzoek
Het speelveld
Inkopen is meer dan alleen het proces van aanbesteden. Het maken van een bestek (contractvorm), selecteren en contracteren van aanbieders is één van de zaken die van belang zijn als het
gaat om inkopen. Even belangrijk zijn de keuzes voor het bekostigingssysteem, de wijze waarop
de gemeenten de toegang aansturen en de wijze waarop gemeenten met de aanbieders (voor,
tijdens en na de aanbesteding) om willen gaan (contract- en leveranciersmanagement). Het in
samenhang inzetten van al deze instrumenten bepaalt in hoge mate de effectiviteit van
gemeenten bij de inkoop van jeugdhulp en Wmo.
Onderliggend aan een goed inkoopbeleid liggen strategische doelstellingen. Om de ontwikkelingen in de regio in kaart te brengen is het belangrijk om voorafgaand aan het formuleren van de
strategie een marktanalyse uit te voeren. Ook is het belangrijk om te kijken naar de concrete
doelstellingen (ontwikkelpotentieel) die de regio in de komende jaren wil gaan bereiken.
De strategische doelen, de analyse en het ontwikkelpotentieel bepalen hoe de eerdergenoemde
keuzes binnen de inkoopinstrumenten eruit moeten zien voor de komende contractperiode.

Onderzoeksmethode
Voor ons onderzoek zijn we gaan kijken bij regio’s waarvan collega’s zeggen: “die laten mooie
dingen zien”. We zijn gaan kijken waar dat moois dan uit bestaat en wat het pad is dat deze
organisaties en regio’s doorlopen hebben. We hebben deze groep ‘wegbereiders’ genoemd, de
pioniers waar andere regio’s mogelijk veel van kunnen leren.
Aan de hand van de verhalen van deze regio’s zijn we begonnen een aantal ontwikkelfases te
beschrijven. Deze opzet is als feedback teruggeven aan de gesprekpartners en in een iteratief
proces is zo het hier beschreven model ontstaan. De betrokkenen komen uit de gemeentelijke
inkoop, werken als zorg- en wmo-aanbieders, of zijn beleidsmedewerkers van gemeenten, rijk en
adviseurs.

Onderwerpen die in de gesprekken met betrokkenen aan de orde kwamen:
 wat karakteriseert de manier van werken
 welke rol speelt de cliënt in het proces
 wat is de relatie met zorgleveranciers
 wat is de wijze van contractmanagement en wie heeft de regie
 hoe wordt er gepland (capaciteit en kosten)
 hoe wordt er uitgevoerd
 hoe wordt er gewerkt aan monitoring
 hoe wordt er gewerkt aan verbetering

2. Wegbereider
Belangrijkste kenmerken
Zoals het benchmarkonderzoek onder 26 gemeenten ook aangeeft (‘Benchmarkanalyse uitgaven
jeugdhulp in 26 gemeenten’), onderscheiden de wegbereiders zich met name door de
vorderingen die ze hebben gemaakt in het ontwikkelen van hun inkoop. Er is sprake van
‘rich interconnectivity’, dat wil zeggen: inkoop is verbonden met cliënten in de buitenwereld,
met de aanbieders, met het beleid en het bestuur. Partijen spreken open met elkaar - informatie is
transparant - en ze zijn gericht op samen leren en verbeteren.
Wegbereiders zijn zich bewust dat veranderingen zoals de decentralisatie van de jeugdzorg tijd
vragen. Het gaat om een verandering op vele niveaus waarbij ook veel mensen en organisaties
betrokken zijn. De organisaties die nu voorop lopen zijn niet pas vier jaar geleden begonnen, maar
startten vaak al in 2013. Desalniettemin hebben deze veranderingen zichtbaar vorm gekregen en
worden ze geleidelijk aan ook zichtbaar in de cijfers en resultaten nu zowel het volume als de
uitgaven in het sociale domein toenemen.

Uitgangspunten in lokaal en regionaal beleid
De uitgangspunten die overgenomen zijn in lokaal en regionaal beleid zijn leidend naast de
operationele zaken zoals het inregelen en werkend krijgen van de toegang en alle ondersteunende processen (informatie en berichtenverkeer, inkoop- en aanbesteding). Wegbereiders
sturen constant bij op de beleidsuitgangspunten van de wet. Bijvoorbeeld het terugdringen van
verblijfszorg of de vervanging van zware door lichtere zorgen. Dat is steeds het kompas geweest
waarop hun keuzes werden gebaseerd, in plaats van een financieel tekort of de druk die hierdoor
ontstaat.
Diezelfde druk vanuit bestuur of politiek kan ook aanzetten tot het tonen van daadkracht door in
te grijpen op de eerder gekozen inrichting. Men kan geneigd zijn om de oplossing te zoeken in
een snelle wijziging van het bekostigingssysteem of inkoopmodel of het schrappen van inzet op
preventie. Het bijkomende risico is dat een ingrijpende wijziging niet altijd zal leiden tot succes of
beter is dan voortgaan op het ingezette pad met bijsturende interventies. De uitvoering van de
jeugdhulp en de leerprocessen die bij wegbereiders gaande zijn, kenmerken zich door bestuurlijke
en ambtelijke stabiliteit (continuïteit in visie, beleidskeuzes, ambtelijke bezetting en samenwerking).
Dit geeft de beleids- en uitvoeringspraktijk de ruimte om ingezette leerslagen af te maken en de
gekozen visie, inrichting en sturing te optimaliseren.

Rich Interconnectivity (Uhl-Bien & Arena 2017)
“…the concept of complexity itself is really quite simple: Complexity is about rich interconnectivity.
Adding the word ‘‘rich’’ to interconnectivity means that when things interact, they change one
another in unexpected and irreversible ways”. (p9)
“Despite this, what we see in our data over and over again is that when faced with complexity,
the natural proclivity of people and organizations is to respond with order – to turn to hierarchical
approaches of leading and managing change top-down. Snapping back to previously successful,
ordered solutions provides a sense of control that satisfies not only the needs of managers who
have been trained in traditional leadership models, but also organizational members who look to
leaders to take care of them and make things ‘‘right’’ again. What we see is that when
confronted with complexity, organizations most often seek greater accountability. They demand
‘‘more from less’’ and instill better risk mitigation strategies. When these fail, they turn to greater
regulatory control. These ‘‘order’’ responses can actually do more harm than good”. (p10)
Organizations and entire industries are being affected, with increased connectivity allowing
everyday people to network and drive large-scale political, social and market disruption.
For some, these are exciting times and the opportunities to lead change have never been
greater. For others, the lack of clarity and speed at which complexity is increasing feels overwhelming and chaotic. For the latter, there is a growing sense of dismay about what the future
holds and the inability to control it. (p9)

3. Ontwikkelingsmodel Inkoop in het sociale domein
We onderscheiden 5 ‘levels’ in de ontwikkeling. De beschrijving daarvan is bedoeld om
gemeenten en regio’s te onderzoeken op 3 kernvragen: waar staan we nu, wat is onze ambitie en
wat staat ons eventueel dan te doen. Het model is niet hiërarchisch, in die zin dat in alle
omstandigheden ‘level 5’ het gewenste eindstadium zou zijn. Het model is vooral bedoeld om
bewustzijn te creëren rondom de huidige situatie, het na te streven ambitieniveau en het in kaart
brengen van eventueel ontwikkelpotentieel.

Het model
Level 1: gerichtheid op financiële controle
Jeugdzorg/wmo zorg wordt gezien als een financieel beheersvraagstuk. Er wordt gestuurd op het
beheersen van de budgetten en het voorkomen van overschrijdingen. Er is een gevoel van
beperkte grip. Inkoop en aanbesteding zijn geen bewuste beleidskeuze.

Level 2: inkoopprocessen op orde brengen
Op basis van een bekostigingssystematiek wordt een wijze van contracteren en contractmanagement uitgerold. Er zijn raamwerkafspraken met alle aanbieders die met name gericht zijn
op het aan de gang houden van de bestaande zorgverlening. Er worden categorieën van
zorgaanbod onderscheiden die worden ingekocht. De inkoop is in beperkte mate gericht op de
inhoud en kwaliteit van de zorg.

Level 3: de echte issues op tafel
Gemeente en aanbieders delen met elkaar wat goed gaat en wat niet. Zo komen de echte issues
op tafel, zowel bedrijfsmatig (‘ik red het niet met de budgetten’ of ‘ik houd over’) als ook
knelpunten in concrete cases van cliënten. Inkoop wordt verbonden met visie, doelstellingen,
contractmanagement en kwaliteit van zorg. Leren komt op gang. Bij crises bestaat het risico van
terug te vallen op financiële controle en het verbeteren van processen.

Level 4: visiegedreven samenwerking tussen gemeenten en aanbieders
De door de gemeente(n) geformuleerde visie wordt gedeeld met en wordt mede gedragen door
de aanbieders. Niet de organisatie(grenzen) en budgetten staan centraal maar goede zorg aan
concrete cliënten. Inkoop komt ten dienste te staan van de zorgbehoefte in de regio en hoe
partijen daar op basis van hun visie mee om willen gaan. Grenzen door domeinverdeling (jeugd,
wmo, schuld, wonen etc.) worden overbrugd.

Level 5: cliënten en preventie zijn leidend
De processen zijn op orde. Door een goede informatievoorziening kunnen trends in zorgvragen
vroegtijdig herkend worden en soms zelfs worden voorkomen. Processen zijn zo ingericht dat het
zorgaanbod wordt georganiseerd rondom concrete cliëntvragen zonder dat dit leidt tot een
grote waaier aan maatwerk.

4. Toepassing van het model
In de eerste plaats is het ontwikkelmodel bedoeld om bewuster te leren omgaan met de eigen
inkoopprocessen. Het is een handreiking om te bekijken waar ‘we’ staan, wat ons typeert en af te
vragen of we daar tevreden mee zijn. Gemeenten kunnen de door hen gemaakte beleidskeuzes
en praktijk spiegelen aan andere gemeenten en hiervan leren. Uit het eerder genoemde
benchmarkonderzoek en de veranderkundeliteratuur (Sioo white paper, 2016) blijkt immers dat de
(vele) wijzigingen in inrichting, inkoop en bekostiging nog niet meteen tot verandering en leren
leiden.
Om dat meteen te nuanceren: ondoordachte wijzigingen zijn niet verstandig, maar precieze interventies zijn hard nodig. Veel gemeenten hebben de leerprocessen over de transitie (overdracht
en inrichting) van begin tot eind doorlopen, maar veel leerprocessen over de werking van het
stelsel en hoe de gewenste transformatie wordt gerealiseerd, bevinden zich nog aan het begin
van de leercyclus. Daarbij helpt dit model omdat het gebruikmaakt van de samenhang in het
stelsel.

Preciezer interveniëren
We zien dat gemeenten steeds meer bij elkaar gaan kijken om te gaan ‘shoppen’ of aan ‘cherry
picking’ te doen om er na een half jaar achter te komen dat het niet werkt. Dat komt omdat het
‘geshopte’ element buiten de samenhang binnen de regio staat. Dit ontwikkelmodel beschrijft
juist de samenhang tussen de elementen van visie, bekostiging, selectie en samenwerking met
aanbieders en aanwezige kennis, houding en gedrag in de organisatie. Het geeft daarmee ook
een handvat voor wat de focus van de activiteiten zou moeten zijn, gezien de situatie waarin de
organisatie en de regio zich nu bevinden.

Het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal
Met het maken van deze ontwikkeltool hebben we ook willen bijdragen aan het ontwikkelen van
een gemeenschappelijke taal, met name in de intentie om zo het gesprek en het leren van elkaar
te ondersteunen. Het vergemakkelijkt het gesprek als je bij elkaar gaat kijken: hoe doen anderen
het, waar staan zij, wat staat hen te doen en wat kunnen we van elkaar leren?

Tot slot
We hebben met dit model geen blauwdruk willen schrijven, hoewel we beseffen dat het wel als
dusdanig opgevat kan worden. We hebben vooral een handvat willen geven voor het leren en
ontwikkelen binnen het sociale domein, ten gunste van betere zorg. Hoe kunnen we kijken naar
de complexiteit van werken aan goede zorg door de vele betrokken actoren? Wat staat je dan
specifiek te doen gezien de ontwikkelfase? En wat is de rol van inkoop hierin en hoe verandert die
in de tijd? We verheugen ons erop om dit samen met het veld verder te ontwikkelen.
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Sioo
Interuniversitair centrum
voor or ga ni sat ie- e n v era nde rkunde

Adres

Newtonlaan 209
358 4 BH Utr e cht

Sioo +31 (0)30-2913000 | sioo@sioo.nl | sioo.nl

Contact

+31 (0)30 291 30 00
s ioo@sioo .nl

www.sioo.nl

