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Inleiding
Als het over het sociale domein gaat in de media, gaat het al snel over tekorten in
Jeugdzorg, hoge administratieve lasten, wachtlijsten en carrousels van cliënten die van
zorgaanbieder naar zorgaanbieder gaan. In 2019 beschreven we in samenwerking
met de jeugdhulpregio West-Brabant West de ontwikkelfasen die we bij gemeenten
waarnemen. In de afgelopen periode is ons meermaals gevraagd: ΅En wat is dan
het beeld bij zorgaanbieders?”. Dat is het onderwerp van deze white paper.

We baseren ons daarbij op een twintigtal gesprekken met managers en directeuren van zorgaanbieders. Op basis van deze gesprekken beschrijven we vijf verschillende velden, elk met een
kenmerkende dynamiek bij aanbieders en een daarmee samenhangend interactiepatroon tussen
aanbieder en gemeente. Aan de hand van de beschreven velden en de kenmerkende interactiepatronen bieden we handelingsperspectieven aan voor zowel aanbieders als gemeenten.
Dit artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 beschrijven we beknopt de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren bij gemeenten en het soort vraagstukken waar we aanbieders mee zien worstellen.
In paragraaf 2 beschrijven we onze wijze van onderzoek. Vervolgens geven we in paragraaf 3 een
ordening aan in de grote verscheidenheid van aanbieders door de verschillen tussen grote spelers,
niche spelers, kleine aanbieders en hoog specialistische zorg te beschrijven. In paragraaf 4
beschrijven we de vijf velden. Per veld beschrijven we patronen in handelen en interactie en hoe
die samenhangen met de verschillende groepen aanbieders. Paragraaf 5 gaat in op de
ontwikkelingen die we bij gemeenten en regio’s zien en wat dat betekent voor aanbieders.
Tenslotte beschrijven we handvatten voor het leren en ontwikkelen rond samenwerken binnen het
sociaal domein.

1. Na de schokgolf van de decentralisatie:
Een sociaal domein volop in ontwikkeling
Sinds 2015 willen veel partijen het aanbod van zorg en ondersteuning dichter bij de burger brengen.
De gedachte is dat door zorg dichterbij te organiseren burgers effectiever en preciezer geholpen
worden. Minder medicaliserend, minder specialistisch, meer ondersteunend, normaliserend en
tevredenstellend en uiteindelijk ook goedkoper.
Het speelveld is zowel voor gemeenten als zorgaanbieders de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd.
Een van de kenmerken daarvan is dat er niet één speelveld meer is, maar een grote verscheidenheid,
die verschilt per regio en per gemeente. Door de decentralisatie zijn er nieuwe taken aan gemeenten
toebedeeld. Inkoop en aanbesteden van zorg was tot dan toe beperkt tot het inkopen van zorghulpmiddelen zoals rollators en scootmobielen. Gemeenten hebben tot dan toe weinig ervaring
met de inkoop en aanbesteding in het sociale domein. Zij hebben ervaring met subsidierelaties
met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen. Daar komen nu aanbesteden en open house als inkoopvormen bij. Ook het denken in termen van bekostiging en het zorgdragen voor het opnieuw
vormgeven van het sociaal domein is nieuw: hoe houd ik controle op de financiën en werk
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tegelijkertijd aan de transformatiedoelen van de decentralisatie en de daarvan afgeleide eigen
beleidsdoelen? In eerste instantie vrij algemeen en langzamerhand met steeds meer precisie wordt
gekeken wat past: P*Q (een vast tarief voor een dienst) voor helder te beschrijven zorg-soorten,
resultaatbekostiging (een vaste prijs voor een resultaat ongeacht de benodigde inspanning) en
populatiebekostiging (een lump sum bedrag voor alle zorg voor een bepaald geografisch gebied)
om in meer complexe opgaven samen te kunnen leren. Het beeld van ‘one size fits all’ wordt
steeds meer gedifferentieerd.

De decentralisatie is niet gestart in een “greenfield”
Veel aanbieders bestaan al jaren en kennen de gemeenten, de wethouders en de andere
aanbieders in de regio. Als je organisatie al jaren bestaat en de systematiek van financieren
verandert ineens, evenals de partij waarmee je daar afspraken over moet maken (van provincie
naar regio bijvoorbeeld), dan is het zoeken hoe bestaande organisatiepraktijken kunnen
aansluiten op nieuwe financieringspatronen en nieuwe wensen. Hoe krijg ik mijn bedrijfsvoering
sluitend als ik ineens per handeling betaald wordt en niet meer in een keer wordt gefinancierd?
En hoe vind ik dekking voor mijn vastgoed en mijn stafpersoneel? Waar betaal ik mijn kennisopbouw van als er alleen financiering is voor concrete diensten? Met wie moet ik überhaupt
spreken en kan ik daarin wel transparant zijn over mijn zorgen als de ander ook in een juridische
aanbestedingsprocedure zit? Wat als aanbesteding en zorgpraktijk niet op elkaar aansluiten?
De decentralisatie heeft ook kansen geboden voor nieuwe toetreders. Zij zien kansen door hun
relatienetwerk of specifieke kennis en kunde die aansluit op een lokale vraag. Veel van deze
organisaties zijn wendbaar, hebben weinig geschiedenis en een beperkte overhead waardoor ze
goedkoper en flexibeler zorg kunnen aanbieden. Hoe verhoud je je daar als grote speler toe die
op veel plekken in het land werkt en te maken krijgt met grote verschillen tussen vragen en
benaderingswijzen van gemeenten onderling? Gemeenten verschillen in hun administratieve
processen, de vorm van uitvragen, de wijze van bekostigen en softe factoren als houding; van
formeel tot informeel, van controleur tot partner en alle mengvormen daartussen. Kortom: een
breed en rijkgeschakeerd speelveld waarin het de opgave voor aanbieders is om interne
organisatieprocessen en externe vragen van inkopende gemeenten én de vragen van cliënten
op elkaar af te stemmen.

2. Onderzoeksmethode
In het afgelopen half jaar hebben we gesproken met aanbieders waarvan collega’s zeggen: “die
laten mooie dingen zien”. We hebben de managers en directeuren (bedrijfsvoering en zorg) van
deze organisaties bevraagd waar dat moois uit bestaat en wat het pad is dat deze organisaties
doorlopen hebben. Daarnaast hebben we met professionals gesproken in andere sectoren die
ook een soortgelijk veranderproces ondergaan, waarin nieuwe interactiepatronen tussen opdrachtgever en een aanbieder zich ontwikkelen. Zo spraken we met verzekeraars en GGZ-instellingen
die gezamenlijk, regionaal een verbeterprogramma maken rondom de aanpak van wachttijden.
Ook spraken we met een woningcorporatie die onderhoud inkoopt bij bouwbedrijven en die door
regie gestuurd opdrachtgeverschap een grote mate van zelfsturing hebben en feitelijk hun
werkprocessen met elkaar integreren.
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Op basis van deze gesprekken schreven we een eerste versie van deze white paper die we,
na verwerking van de feedback, hebben teruggegeven aan de gesprekpartners. In aanvulling
hebben we onze bevindingen voorgelegd aan nog eens vijftien andere aanbieders. In een
iteratief proces is op deze wijze het in dit artikel beschreven vijf velden-model ontstaan.

3. Een grote verscheidenheid aan actoren; een ordening
van het speelveld
Als we het huidige speelveld beschouwen, zien we een grote verscheidenheid aan aanbieders.
Zonder deze diversiteit te willen platslaan onderkennen wij wel een aantal clusters van zorgaanbieders.

De grotere spelers
Bij de start van de decentralisatie kenmerkte de jeugdzorg en WMO zich vooral door een aantal
grote, vaak (boven)regionaal georganiseerde spelers, naast een waaier van kleine lokale spelers.
Deze grote organisaties hebben meerdere vestigingen en de geschiedenis van de individuele
vestigingen gaat soms meer dan een eeuw terug. In de afgelopen periode zijn er vaak meerdere
fusies geweest die hebben geleid tot schaalvergroting. Met name in het jeugddomein is het door
de schaal mogelijk om specifieke kennis op te bouwen met betrekking tot diagnostiek, begeleiding
en behandeling van bepaalde doelgroepen (jeugd GGZ, LVB, gedragsproblematiek). Soms wordt
er samengewerkt met hogescholen en universiteiten met betrekking tot die expertise. Voor deze
grotere aanbieders is de huidige zoektocht onder andere op welke wijze zij deze expertise kunnen
behouden en financieren, doordat individuele gemeenten en regio’s vooral hun primaire activiteiten
contracteren. Voor met name de grotere WMO-organisaties is het zoeken naar de passende
schaal, het inbouwen van flexibiliteit om te kunnen meebewegen met de vraag en het beperkt
houden van de overhead om in prijs te kunnen concurreren.
Denk bij deze spelers bijvoorbeeld aan Vitras, Pluryn of Dimence. Hun organisaties bestrijken vaak
een groot geografisch gebied waarin ze hun specialisme (jeugdzorg, thuiszorg) aanbieden in een
grote diversiteit van zorgarrangementen.

De niche spelers
Vanaf de jaren 90 kiezen sommige spelers er bewust voor om klein te blijven en zich te richten op
een specifieke doelgroep, in plaats op te gaan in de golf van fusies. Ook na de decentralisatie zijn
er in toenemende mate nieuwe spelers ontstaan die zich bijvoorbeeld richten op een heel specifiek
deel van de zorg, bijvoorbeeld alleen begeleiding van jeugdigen in een beperkt gebied, diagnostiek
van dyslexie, de behandeling van angststoornissen of het bieden van gerichte maatwerktrajecten.
Deze niche spelers kenmerken zich vaak door een kleine overhead, grote mate van autonomie
van de professional, wendbaarheid en een overzichtelijk, beperkt aanbod toegesneden op een
specifieke vraag van een doelgroep en minder toegespitst op vragen/procedures van lokale
overheden. Vaak zijn dit regionale spelers.
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Voorbeeld van dit soort spelers zijn bijvoorbeeld Team050 en Prodeba. Deze organisaties
kenmerken zich door focus en een heel bewuste keuze voor een bepaald gedeelte van de zorg.

De kleine speler en samenwerkende kleine spelers
Tot slot de kleine spelers. Dit zijn vaak zzp’ers of kleine organisaties van 30 tot 50 mensen. Vaak zijn
het zorgprofessionals die zich hebben losgemaakt uit een grotere organisatie om zich volledig te
kunnen richten op datgene wat hen inhoudelijk drijft. Deze kleine spelers krijgen het steeds moeilijker
om op basis van een contract te kunnen werken, omdat gemeenten zich steeds meer gaan richten
op minder aanbieders in plaats van keuzevrijheid (bijvoorbeeld middels open house) en/of steeds
hogere kwaliteitseisen gaan stellen die een hogere overhead vragen die door kleine organisaties
moeilijk te dragen is.
De kleinere spelers anticiperen op deze ontwikkeling door zich bijvoorbeeld te verenigen in
coöperaties of een maatschap. Op deze wijze bundelen zij kracht en kunnen zij met elkaar een
groter palet van aanbod mogelijk maken. Deze bundeling biedt de gemeente de mogelijkheid om
met één contractpartner/aanspreekpersoon te werken in plaats van met vele kleine aanbieders.
De kleine spelers kunnen zo de zelfstandigheid van de individuele organisatie handhaven.
Een andere variant is dat deze kleine spelers als onderaannemer gaan werken voor een grote
speler of een niche speler die wel een contract heeft. Voor deze kleine spelers is het zoeken naar
een balans tussen zorginhoudelijk werken en de last van administratie en kwaliteitseisen. Voor de
toekomst is het interessant te bezien of de coöperatie zich verder ontwikkelt tot een nieuwe
zelfstandige speler, dan wel dat het de grote spelers van de toekomst worden.
Voorbeelden van een dergelijk collectief zijn branchevereniging zorgcollectief Midden-IJssel/
Oost-Veluwe en Coöperatie Boer en Zorg waar 175 zorgondernemers bij aangesloten zijn.

De bovenregionale, hoog specialistische spelers
Naast de bovengenoemde drie spelers zijn er ook nog hoog specialistische spelers. Soms is dit
specialisme een onderdeel van het aanbod van een grote speler. De financiering van deze hoog
specialistische zorg is op dit moment sterk in ontwikkeling. Door het wegvallen van de NZA bij de
invoering van de decentralisatie is de positie van iemand die de markt kan ordenen en bewaken
ook weggevallen. Onze inschatting is dat deze hoog specialistische zorg op een andere manier
georganiseerd zal worden in de nabije toekomst. In deze tussentijd wordt er gewerkt met maatregelen
die het wegvallen van de NZA moeten compenseren. Een voorbeeld hiervan zijn de Landelijke
Transitie Arrangementen die vanuit VNG worden gefinancierd. Dat zijn landelijk erkende specialismen
bij zorgaanbieders die per definitie bovenregionaal werken (zie hiervoor de VNG-site over de
landelijke inkoop jeugdzorg en WMO). In ieder geval is het een heel ander soort vraagstuk dan de
rest van jeugdzorg/wmo. We laten deze hier buiten beschouwing.
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4. Patronen in handelen en interactie bij aanbieders in het
sociale domein
We onderscheiden vijf velden. Het gedrag en de interactiepatronen in een veld hebben een
geschiedenis die we kort duiden. In onze beschrijving gaan we uit van een systemische benadering
waarin patronen circulair zijn (geen oorzaak en gevolg, geen schuld, wel interactie die elkaar
versterkt), en hebben we geen oordeel. Onze beschrijving is niet hiërarchisch, in die zin dat “veld x”
als gewenst eindstadium na te streven zou zijn. Wel is congruentie tussen de doel en benaderingswijze van gemeente en aanbieder gewenst. We komen daar in paragraaf 5 op terug.

Veld 1: focus op dekking van bestaande activiteiten
Met name de grotere spelers hebben al een bestaande infrastructuur van gebouwen, systemen
en klantgroepen. Zij zijn gewend aan het maken van productieafspraken. De decentralisatie heeft
een grote impact gehad op hun bedrijfsvoering omdat de wijze van bedrijfsvoering en de wijze
van contractering en financiering vaak niet meer op elkaar aansluiten. In dit veld zijn organisaties
vooral op zoek naar het dekkend krijgen van de bestaande operatie, zonder daarbij de onderliggende organisatie en organisatieprocessen aan te pakken. De focus ligt daarmee op het
dekkend krijgen van bestaande bedrijfsvoering en steunt op een bestaande positie in het zorglandschap: een zelf gedefinieerde rol en toegevoegde waarde, die niet altijd gedeeld wordt
door de gemeente die de contracten afsluit. Organisaties in dit veld voelen zich vaak
onbegrepen en ongehoord omdat de inkopers maar niet lijken te begrijpen hoe hun interne
organisatie is georganiseerd. Zij zijn vaak niet gewend inzicht te geven in hun bedrijfsvoering en
daaraan gekoppelde tarieven. De dynamiek tussen gemeente en aanbieders in dit veld is vaak
schurend en transactioneel. De aanbieder moet leveren volgens bepaalde condities die de
gemeente heeft bepaald in het contract. Vervolgens worden deze condities heel strikt nageleefd
(en krijgen beide partijen vaak niet wat beoogd is). In een p*q relatie gaat bijvoorbeeld veel
energie zitten in de discussie over haalbaarheid van tarieven.
In dit veld treffen we vooral grote spelers aan. Met name in de jeugdzorg speelt hier het leren
omgaan met een andere relatie. Die was georganiseerd op basis van subsidierelatie en het
aanvullen van eventuele tekorten. Die relatie wordt nu vervangen door een op vaste tarieven en
productcategorieën gebaseerde contractrelatie. Bij de andere spelers is dat nu (nog) niet aan de
orde, maar kan dat op termijn wel aan de orde komen als de zorgaanbieder een vastere positie
krijgt in het zorglandschap of doorgroeit tot een grote speler.

Veld 2: focus op het inzicht krijgen in de kosten van verschillende
activiteiten
Als inkopers niet meer het hele pakket van de organisatie willen afnemen wordt de behoefte aan
inzicht in kosten en opbrengsten van de verschillende activiteiten belangrijk. Sowieso is dit van
belang omdat in aanbestedingen vaak gewerkt wordt met tarieven op basis van p*q. De
discussie over tarieven zal zich verplaatsen naar een preciezer gesprek over wat wel en niet tot
een (gevraagd) aanbod behoort. Organisaties starten vaak met een vorm van tijdschrijven om
dat inzicht te krijgen en ook aan de inkopers te kunnen laten zien. Daarmee wordt het gesprek
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transparanter maar tegelijkertijd kan het ook heftiger worden als gemeenten ondanks de
gegeven transparantie blijven volhouden dat de prijs omlaag moet, ook al is aantoonbaar dat
dat op dit moment niet haalbaar is. In de toekomst misschien, maar hoe daar te komen is zelden
onderwerp van gesprek. De zorgaanbieder werkt intern aan het stroomlijnen van de activiteiten in
het primaire proces en de ondersteunende processen. De focus ligt op kostenbeheersing,
verbeterprocessen en transparantie en minder op de zorginhoud.
Ook in dit veld treffen we met name de grotere spelers aan. We zien dat deze spelers en ook
gemeenten proberen het gesprek meer op strategische oriëntatie (veld 3) of visie gedreven
samenwerking (veld 4) te krijgen. Dat gaat moeizaam omdat het voortbestaan van de organisatie
onder druk staat. Tegelijkertijd zien we ook dat kleinere spelers steeds meer in dit veld terechtkomen.
In eerste instantie gingen zij het gesprek aan op basis van samenwerking en visie (veld 3, 4 en 5).
Echter de gemeentelijke druk op kosten en de behoefte om het aantal aanbieders terug te
dringen zet druk op deze relatie. Denk aan de zorgboerderij die in een nieuwe ronde van inkoop
geconfronteerd wordt met lagere tarieven die niet langer kostendekkend zijn omdat het
bedrijfsmodel gebaseerd is op hoge bezettingsgraden, die in gevaar komen doordat de
gemeente stuurt op het afbouwen van zorg.

Veld 3: strategische (her)oriëntatie op aanbod en geografie
In dit veld treffen we veel kleinere spelers aan die rondom de decentralisatie gestart zijn: zij zien
een kans in het zorglandschap en hebben een persoonlijke motivatie voor een specifiek
onderdeel van de zorg. Zij kiezen heel bewust voor een duidelijke focus van wat ze wel en niet
doen en organiseren zich daarop. De focus in dit veld is nadrukkelijk de match tussen organisatiestrategie en lokale haalbaarheid. Spelers zijn dan ook met name gericht op hun relatie met de
lokale zorgvraag en het contract met de lokale overheid. Het draait om het fijn slijpen van eigen
inhoudelijke oriëntatie enerzijds en het koppelen van administratieve processen en financiering op
wat lokaal/regionaal de behoefte is. Zorginhoudelijk werk wordt zoveel mogelijk ontkoppeld van
de zogenaamde backoffice processen die dat mogelijk maken. Kenmerkend in dit veld is dat
gemeente en aanbieders met elkaar in gesprek zijn en zoeken naar afstemming van elkaars
werkwijzen. Het is vooral een pragmatisch samenwerken en minder visie gedreven.
Voor de grote spelers loopt het proces precies omgekeerd. De nieuwe eisen van lokale overheden
en de manier van financieren hebben de aanbieder doen besluiten dat zijn bestaande manier
van werken onhoudbaar is geworden. Deze spelers bezinnen zich op waar ze goed in zijn en
specialiseren zich daarop. Andere activiteiten worden afgebouwd, apart gezet of zelfs gestopt.
Door hun ervaringen met verschillende regio’s wordt er een taxatie gemaakt waar de organisatie
zijn aanbod wil handhaven en waar niet. Dat kan te maken hebben met de schaal maar ook met
de fit tussen het lokale bestuur en de organisatie.
In deze strategische heroriëntatie zien wij verschillende bewegingen. Sommige aanbieders raken
teleurgesteld en gaan de strijd aan met gemeenten op basis van hun bestaansrecht (dekking
bestaande activiteiten, veld 1). Ook zien we dat spelers in een strategische heroriëntatie kiezen
voor schaalvergroting en overnames om zo efficiëntie te kunnen behalen en daarmee financiële
haalbaarheid van hun dienstverlening (veld 2). Andere organisaties brengen focus aan in hun
activiteiten en gaan werken met verschillende labels en verschillende entiteiten. We zien bijvoorbeeld
dat Buurtzorg wel nieuwe activiteiten ontwikkelt (bijvoorbeeld jongerenwerk), maar die bewust
onderbrengt in een ander, apart bedrijfsonderdeel zodat ook er daar focus is op een specifiek
aanbod en maatwerk.
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Veld 4: visie gedreven samenwerking in breder netwerk
In dit veld staat niet de eigen organisatie maar de regionale vraag (en opgave) voorop.
Organisaties zijn nog steeds bezig met de dekking van hun activiteiten maar denken en handelen
primair vanuit een gezamenlijke, met andere aanbieders en overheden ontwikkelde, visie op wat
er nodig is. Dit vraagt van medewerkers een aanpassing in gedrag en van de organisatie
aanpassing van werkprocessen in lijn met die visie. In dit veld zien we dat de koppeling tussen visie
en gedrag nadrukkelijk wordt gemaakt.
In de uitvoering ligt de focus op kwaliteit van zorg en wordt gewerkt aan een gezamenlijke en
gelijkwaardige werkwijze rondom kwaliteitsontwikkeling en leren. Kwaliteit wordt gezien als de een
gezamenlijke opgave die aanjager is voor het realiseren van transformatiedoelen en besparingen.
De focus in dit veld is gericht op de (traditionele) doelgroepen.
We zien dat aanbieders vaak verder zijn dan overheden en dat er vaak een verlangen is van
aanbieders om meer op dit niveau het gesprek te voeren met gemeenten en regio’s. Aanbieders
en gemeenten zoeken dan samen naar wat in de specifieke context effectieve inzet van zorg
betekent en sturen hier samen op, in plaats van op (perverse) financiële prikkels. De effectiviteit in
dit veld staat of valt met wederkerigheid tussen gemeente en aanbieders. Als die er niet is en
gemeenten willen blijven sturen op geld, dan worden aanbieders snel getrokken naar veld 2
(inzicht in kosten). De kleinere aanbieders organiseren zich in coöperaties of maatschappen om
zo gesprekspartner te worden van gemeenten en regio’s en om zo passend aanbod te kunnen
maken al naar gelang de vraag.

Veld 5: systeemgerichtheid en preventie, werkend aan een ecosysteem
In dit veld is de visiegedreven samenwerking uitgebreid over de domeinen en doelgroepen heen.
Jeugdzorg komt zo in verbinding met maatschappelijk werk, onderwijs, schuldhulp en participatie.
Samen organiseren betrokkenen zich zowel op meer standaardaanbod als op maatwerk en
bespreken met elkaar wat ze daar de juiste verhouding in vinden en hoe die verhouding te
optimaliseren is. Individuele aanbieders organiseren zich zo dat ze wendbaar zijn om op
veranderingen in beleidsfocus en maatschappelijke behoeften te kunnen anticiperen. Dit vraagt
fundamentele veranderingen in organisatie en financiering bij zowel aanbieders als gemeenten.
Het vraagt ook transparantie en vertrouwen. Er is een open gesprek tussen partijen om te kijken
wat maatschappelijk de beste oplossing is. Dat vraagt wendbaarheid en flexibiliteit omdat
moeilijker te voorspellen is welke zorg er nodig is. Voor de grote financiële risico’s vraagt dat een
gezamenlijke aanpak door bijvoorbeeld langjarige contracten om vastgoedverplichtingen te
dekken, het reserveren van bedden voor noodopvang etc. Dat een bepaald aanbod
georganiseerd wordt staat voorop, niet door wie. Lukt dat niet dan kunnen organisaties terecht
komen in de dynamiek van het dekkend krijgen van bestaande activiteiten (veld 1) en inzicht in
kosten (veld 2).
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5. Toepassing
Met de hierboven beschreven velden willen we bijdragen aan het bewustzijn van de spelers over
de grote verscheidenheid en de daarmee samenhangende verschillende soorten dynamiek.
Daarmee nodigen we uit tot het waarderen van verschil, zoeken naar aansluiting en het
ontwikkelen van een gezamenlijk handelingsperspectief.

Waarderende kijk
De verschillen tussen gemeenten en aanbieders zijn groot, net zoals de onderlinge verschillen
tussen aanbieders. Het is goed te realiseren waar lokale partners (zowel gemeenten als collega
aanbieders) vandaan komen. Jouw uitnodiging om visie gedreven samen te gaan werken, kan
heel anders gehoord worden door een collega aanbieder met een zware vastgoedlast of een
gemeente in financiële nood. Anders gezegd: Door lokale verschillen en historische achtergronden zijn zowel de vraagstukken als wensen anders.

Aansluiten bij een zich vestigende gemeentelijke praktijk
Gemeenten werken steeds meer conform een beproefde aanpak zoals die is ontwikkeld door het
Programma Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Aan dit zogenaamde piramidemodel
(zie het stappenplan van de VNG), voegen wij hier het perspectief van de aanbieder toe (zie
figuur 1). Inkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning wordt in gemeenten steeds
meer gezien als onderdeel van een langere samenhangende keten van beleidsvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Die keten begint bij het opstellen van een visie, het concreet
opstellen van beleid en het maken van inkoopkeuzes. Dit proces leidt uiteindelijk tot een
inkoopproces met een selectie van (zorg)aanbieders, waarna overgegaan kan worden tot de
uitvoering van de overeenkomst(en). Daarbij wordt een samenhangende lijn tussen beleid, inkoop
en uitvoering noodzakelijk om de gewenste doelen te behalen.
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Figuur 1: Omklapmodel vanuit perspectief van de aanbieder op gemeentelijk perspectief

Het startpunt, boven in de figuur, zijn de strategische beleidsdoelen van de gemeente of regio.
Met een marktanalyse wordt de huidige situatie van de markt in kaart gebracht, waarbij
bijvoorbeeld gekeken wordt naar de gecontracteerde diensten, de uitnutting van de contracten,
de ordening van het zorglandschap en de afgegeven indicaties. Vanuit de beleidsdoelen en de
huidige marktsituatie wordt het ontwikkelpotentieel, bepaald. Aan de hand van deze analyses
kan een inkoper vervolgens passende inkoopinstrumenten kiezen. Deze instrumenten helpen om
de relatie met (zorg)aanbieders vorm te geven (leveranciersmanagement), de toegang in te
richten (toegangsmanagement), de bekostiging te bepalen en daarbij de meest passende
contractvorm te selecteren per inkoopsegment.
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Voor de aanbieders beschrijven we 4 sturingsinstrumenten, die een spiegelbeeld zijn van de
gemeentelijke sturingsinstrumenten (zie de hierboven opgenomen figuur 1):
•

Bij gemeentelijke leveranciersmanagement past een missie en visie van de organisatie die
duidelijk maakt waartoe de organisatie er wil zijn (voor wie, met welk aanbod).

•

Waar gemeenten sturen op toegang, kunnen aanbieders zich organiseren om in een
netwerk, coöperatie of maatschap tot een beter, integraler aanbod te komen.

•

Waar gemeenten sturen op basis van een bepaald bekostigingsmodel, kunnen
aanbieders zichtbaar maken welke vorm van financiering het best pas bij welke visie en
welke vorm van zorg. Om een voorbeeld te geven: vrij standaard, meer eenvoudige zorg
zoals een dyslexietest is veel meer voorspelbaar en te sturen op p*q dan een jeugdige
met depressie, eetstoornissen en autisme, die veel complexere, maatwerk zorg zal vragen.
En leuk of niet: als de bekostigingswijze niet aansluit bij het bedrijfsmodel dan resten er
slechts 2 opties: je organisatie aanpassen (bijv. partnership of fusie, ander aanbod) of
ervoor kiezen geen diensten voor deze vraag aan te bieden.

•

En tot slot: gemeentelijke contractvormen, welke dan ook, hebben consequenties voor
zorgorganisaties. Gemeenten zijn zich daar niet altijd bewust en zien die vaak ook niet.
Aanbieders kunnen meer zichtbaar wat de consequenties van gemeentelijke keuzes voor
hen zijn (bijvoorbeeld in termen van administratieve lasten en kwaliteitszorg).

De wijze waarop aanbieders aan deze 4 instrumenten uitwerking geven zal verschillen naar
gelang het veld van waaruit zij handelen. Dat kan naar onze mening expiciter en preciezer dan
nu gebeurt. Per veld hebben de handelingsperspectieven uitgewerkt (zie figuur 2 op pagina 12).
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Figuur 2: Uitwerking instrumenten naar veld
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Werken aan fit tussen praktijken (en bij voorkeur ook visies) van
gemeenten en aanbieders
In de afgelopen jaren heeft voor aanbieders met name het (her)vinden van een positie in het
veranderde speelveld centraal gestaan. Nu partijen aan elkaar beginnen te wennen, is het goed
om je als aanbieder af te vragen waar je staat en ook waar je gemeentelijke partner staat.
Wij zien veel incongruentie tussen de verwoorde ambitie en feitelijk gedrag van beide kanten.
Je kan als gemeente niet op financiële controle (veld 1) sturen en hopen dat er een bruisende
en creatieve samenwerking (veld 4) tussen aanbieders en gemeenten ontstaat, ondanks de
verlangens daartoe. En je kan als aanbieder instappen op populatiebekostiging en een mooie
samenwerking met andere aanbieders optuigen maar als de andere aanbieders en/of de
gemeente blijven sturen op kostencontrole ten behoeve van de eigen organisatie zal het op een
teleurstelling uitlopen bij zorgaanbieder en gemeente. Het samen ontwikkelen van nieuwe
werkwijzen en aanbod lukt dan niet.
De keuze voor een veld, heeft consequenties voor de mogelijke uitkomsten en interacties. In het
beschreven piramide model spiegelen gemeente en aanbieder zich in eerste instantie. Een
dergelijke spiegeling past het best bij een dynamiek van veld 1 en 2. Er is nog maar een beperkte
synchronisatie van visie. De gemeente vraagt uit vanuit haar eigen visie en eigen beleidsdoelen.
De controle en beheersing van kosten zijn dominant. De aanbieder schrijft in en heeft zich te
plooien naar deze benadering, de verhoudingen zijn vooral transactioneel (de aanbieder levert,
de gemeente betaald). Als dat is wat gemeente en aanbieder willen is dat prima maar
transformatiedoelen zullen er niet mee bereikt worden.
Wanneer gemeente en aanbieders gezamenlijk aan een visie werken zien we het piramide model
“omklappen”: organisaties stemmen niet af op het niveau van de instrumenten maar op het
niveau van de visie. Kwaliteitsverbetering en gezamenlijk leren en ontwikkelen ten behoeve van
de transformatiedoelen is dan mogelijk. Dynamiek zoals beschreven bij veld 4 en 5 past hierbij.
We zien nu nog vaak dat besluiten door aanbieders genomen worden op basis van een
argumentatie vanuit de bedrijfsvoering (liever iets dan niets), de eigen visie, het goed houden van
verstandhoudingen, of de hoop dat er in een later stadium nog te onderhandelen is. Het zijn
allemaal begrijpelijke handelingspatronen die proberen een fit tussen aanbieder en gemeente te
bewerkstelligen die er feitelijk niet (meer) is. Er wordt veel energie gestoken in pogingen om de
ander in een voor de eigen organisatie passend veld te krijgen. De vraag is in hoeverre dat
werkelijk effect heeft en helpend is. Als individuele zorgboerderij trouw willen zijn aan je cliënten,
met een te laag uurtarief of een onzekere toekomst is geen houdbaar perspectief op lange termijn;
ook als op inhoudelijke gronden te verdedigen is dat het een aanbod is, dat gevraagd wordt.
Als een gemeente niet passend wil financieren dan is dat in ieder geval een gegeven voor
bijvoorbeeld 4 jaar. Alternatieve strategieën kunnen bijvoorbeeld zijn: samenwerking zoeken,
aanpassen van het bedrijfsmodel (wendbaarder door flexibele vaste lasten) of stoppen.
Wij realiseren ons dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan, maar wel een realiteit die de
komende jaar steeds meer zal blijken.
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6. Tot slot
Veel gemeenten zijn onder de financiële druk steeds meer gaan sturen op kosten. Los van de
vraag of dat wenselijk is of zal helpen, is dat een realiteit. Voor aanbieders is het goed zich te
realiseren wat het betekent als gemeenten zo sturen (vaak P*Q). Het nodigt namelijk uit tot een
financiële focus en zal gedrag uitlokken passend bij veld 1 en 2. Daar is niets mis mee als dit is wat
er wordt beoogd door de gemeente en past bij de aanbieder(s). Zorgaanbieders kunnen niet
altijd autonoom keuzes maken op welke schaal zij kunnen organiseren. Via de Norm voor
Opdrachtgeverschap (NvO) spreken gemeenten als collectief af waaraan de samenwerking
binnen regio’s moet voldoen en wanneer er sprake is van kwalitatief goede samenwerking.
Gemeenten erkennen hiermee dat (zorg)functies op onderdelen bovengemeentelijke en
bovenregionale samenwerking vereisen. Daar dient de zorgaanbieder zich dan vervolgens toe te
verhouden. We zien nu nog te veel dat aanbieders zich verzetten tegen dit gemeentelijk beleid.
De energie zou naar onze mening beter gestoken kunnen worden in het helpen van gemeenten
bij het inzichtelijk krijgen van wat de consequenties zijn van deze keuze. En om uiteindelijk de
consequenties trekken als aanbieder als dat niet leidt tot verandering, bijvoorbeeld omdat een
gemeente grip wil hebben op de kosten of opbouw van betere en afbouw van minder effectieve
en dure zorg wil financieren op basis van geleverde prestaties.
Het SCP laat in haar rapport in 2020 zien dat de doelstellingen van de decentralisatie nog (lang)
niet zijn bereikt. De grote complexiteit van belangen, veelheid aan spelers, verschillen in drijfveren,
maturiteit en organisatorische gezondheid, maken het niet makkelijk. Het vraagt een lange adem
en adaptief leren. Daarbij zou het al ontzettend helpen als de betrokken spelers de tijd krijgen om
de komende jaren te werken aan het verbeteren en veranderen van hun praktijken passend bij
hun (gezamenlijke) visie. Zonder al te veel grote, afleidende, structuurveranderingen.
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