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De Universiteit Twente en het Public Procurement Research Centre3 (PPRC) hebben de contracten en 
inkoopdocumenten voor gemeentelijke inkoop van de Wmo in 2014 onder de loep genomen. In 
eerdere publicaties bleek dat veel gemeenten nog niet of nauwelijks innoveren in de Wmo. 
Natuurlijk zijn er ook gemeenten die het wel aandurven om al in 2015 via inkoop de markt te 
stimuleren om de zorg en begeleiding te innoveren. Hier geven wij een overzicht van de verschillende 
manieren hoe gemeenten innovatie in de markt mogelijk maken. 
 
Nieuwe werkwijze? 
Allereerst noemen we twee aspecten die gemeenten wellicht als innovatie zien, de sociale wijkteams 
en het keukentafelgesprek. Hoewel beiden voor veel gemeenten zelf wellicht nieuw zijn, worden 
wijkteams en het ‘gekantelde’ keukentafelgesprek al sinds de invoering van de Wmo in 2007/2008 in 
diverse gemeenten toegepast. Anno 2015 kan dit geen innovatie in het kader van de decentralisaties 
meer genoemd worden. 

Nieuwe ‘producten’? 
De AWBZ kende vele producten – zogenaamde prestatiecodes – voor begeleiding. De vele tientallen 
producten waren ingedeeld per grondslag (somatisch, psychogeriatrisch, etc.), zwaarte van 
beperking en eigenschappen van de zorgverlening. Bij de transitie van de AWBZ naar de gemeente 
hebben veel gemeenten het aantal verschillende producten drastisch teruggebracht door ze op een 
hoop te vegen. Ongeveer één derde van de gemeenten hanteert nu twee hoofdvormen van 
begeleiding: individuele begeleiding en groepsbegeleiding, met per hoofdvorm twee of drie tarieven 
naar gelang de complexiteit van de ondersteuningsbehoefte (licht, midden, zwaar). Deze nieuwe 
producten en de contracten daarvoor worden nogal eens als innovatie beschouwd. Wij plaatsen ook 
daar vraagtekens bij. Zo lang er nog per uur of dagdeel wordt afgerekend zal er in de feitelijke 
uitvoering van de zorg weinig veranderen. Voor zorgaanbieders blijft de perverse prikkel bestaan om 
zoveel mogelijk zorg te leveren. De echte vernieuwing (transformatie) wordt op deze wijze niet  
bereikt. De perverse prikkel van productie-gestuurde bekostiging blijft hiermee overeind. 
 
Resultaatbekostiging 
Een beter middel voor gemeenten om innovatie in het zorg- en ondersteuningsaanbod van 
marktpartijen te stimuleren is het werken met resultaatbekostiging – ook bekend als 
trajectfinanciering. Hierbij ontvangt de zorgaanbieder een vast tarief per periode (vaak 4 weken, 
soms zelfs een jaar) voor het leveren van de ondersteuning. In tegenstelling tot het monitoren van de 
hoeveelheid geleverde zorg in uren, staat het te bereiken resultaat centraal. Deze vorm van 
bekostiging heeft diverse voordelen ten opzichte van de traditionele manier van bekostigen per uur 
of dagdeel geleverde zorg. De zorgaanbieder hoeft geen administratie meer bij te houden ten 
behoeve van de uren-verantwoording. De zorgaanbieder kan dus meer tijd in het feitelijke 
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zorgproces besteden. Bij resultaatgerichte bekostiging richt de verantwoording zich op de bereikte 
effecten en resultaten – niet op de wijze waarop deze effecten bereikt worden. Zo krijgen 
zorgaanbieders optimale ruimte om nieuwe concepten in de zorg en begeleiding toe te passen. 
Bovendien kan de begeleiding op de individuele eigenschappen en wensen van de cliënt worden 
afgestemd. Ook wordt een zorgaanbieder niet gestraft als hij de inzet afstemt op de concrete 
behoefte: elke zorgaanbieder heeft cliënten waar in de éne week bijna geen begeleiding nodig is, 
terwijl hij in de andere week elke dag over de vloer moet komen. 

Ongeveer één derde van de gemeente past in 2015 een vorm van resultaatbekostiging toe in de 
Wmo. Veel andere gemeenten hebben resultaatbekostiging op de ‘ontwikkelagenda’ staan, en willen 
hier in 2016 mee starten. 

Deze gemeenten lopen wel tegen enkele uitdagingen aan bij het toepassen van resultaatbekostiging. 
Hoe gedetailleerd moeten resultaten worden gedefinieerd, hoe wordt het bereiken van de resultaten 
gemeten, en hoe kan er een tarief aan het bereiken van de resultaten worden gehangen? In de 
inkoopdocumenten van gemeenten die resultaatbekostiging toepassen blijkt dat resultaten soms op 
een zeer gedetailleerd niveau worden gespecificeerd. Dan is het makkelijker om de bereikte 
resultaten te meten. Anders moeten voor het meten van de bereikte resultaten andere middelen 
ingezet worden: de (onafhankelijke) cliëntondersteuners in sociale wijkteams spelen vaak een 
belangrijke rol. Daarnaast worden hulpmiddelen als de Zelfredzaamheidsmatrix en het  
cliënttevredenheidsonderzoek toegepast.  

Voor het bepalen van tarieven maken gemeenten enerzijds een toedeling vanuit bestaande AWBZ 
producten en categorieën van zorgomvang. Anderzijds rekenen gemeenten juist vanuit het 
beschikbare budget – en wordt dit toebedeeld aan de diverse categorieën cliënten waarop de 
diverse ‘trajecten’ worden geprojecteerd. 

Populatiebekostiging 
Bij populatiebekostiging contracteert de gemeente één zorgaanbieder, of een consortium van 
zorgaanbieders, als hoofdaannemer voor het organiseren van de ondersteuning in een dorp, wijk of 
stadsdeel. Deze hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de totale zorgvraag van de betreffende 
populatie – hij zal typisch moeten werken met onderaannemers om aan de zorgvraag te kunnen 
voldoen. Typisch ontvangt deze hoofdaannemer een vast budget op jaarbasis. De wijze van 
verantwoording verschilt, maar de kracht van deze wijze van bekostigen ligt onder andere in het feit 
dat ook hier een gedetailleerde verantwoording van de geleverde zorg niet nodig is. De gemeente als 
opdrachtgever is vooral geïnteresseerd in de effecten van de zorgverlening: worden cliënten goed 
ondersteund, blijven mensen daadwerkelijk langer zelfredzaam in de thuissituatie, etc. In feite is 
populatiebekostiging op deze wijze een bijzondere variant van resultaatbekostiging – waarbij naast 
individuele resultaten ook resultaten op populatieniveau worden afgesproken. Slechts 22 gemeenten 
van de 350 gemeenten in het onderzoek past populatiebekostiging toe. 

Ook deze vorm van financiering heeft uitdagingen: hoe hoog moet het budget zijn, en wat doet de 
opdrachtgever als de hoofdaannemer toch niet met het budget uitkomt? Hoe gaat de 
hoofdaannemer om met kleine zorgaanbieders die als onderaannemer ingeschakeld worden? En hoe 
voorkomt de gemeente dat de hoofdaannemer cliënten weigert – of problematiek probeert af te 
wentelen op andere financieringsstromen zoals de WLZ of zorgverzekering? Deze zaken moeten in 
het contract worden geregeld – en gemeenten moeten hier ook op monitoren. 



Innovatiepotjes 
Naast het vernieuwen van het gecontracteerde product-aanbod voor ondersteuning zijn er veel 
gemeenten die apart financiële ruimte in het Wmo-budget realiseren voor het ondersteunen van 
innovatieve projecten. Deze gemeenten reserveren in deze ‘innovatiepotjes’ geld om pilot-projecten 
uit de markt mee te financieren. Het budget wordt typisch als een percentage (doorgaans tussen de 
3% en 10%) afgeroomd van het totale Wmo-budget, en het gaat daarmee vaak wel ten koste van de 
tarieven van de ‘standaard’ producten. Deze innovatiepotjes komen het meest voor bij gemeenten 
die in het gecontracteerde productaanbod weinig innoveren. 

Meer innovaties 
In dit artikel concentreren we ons op manieren waarop gemeenten innovatie in de markt stimuleren 
via het inkoopproces en de contractvoorwaarden. Natuurlijk is dit niet de enige bron van innovatie: 
de gemeente heeft onbeperkte vrijheid om ook zelf te innoveren, en door nieuwe initiatieven en 
concepten de behoefte aan professionele ondersteuning anders in te vullen of te verminderen.  


