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De Universiteit Twente en het Public Procurement Research Centre3 (PPRC) hebben de mate van 
innovatie in recente gemeentelijke aanbestedingen van begeleiding in kaart gebracht, en afgezet 
tegen de vertegenwoordiging van de diverse politieke partijen in gemeentelijke colleges. Dit  

Transformatie 
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van kwetsbare burgers, 
deze zorg viel tot en met 2014 onder de AWBZ. Het doel van de Wmo is om de zorg dichter bij de 
burger te organiseren en hiermee lokaal maatwerk mogelijk te maken. Het is nadrukkelijk de 
bedoeling niet alleen een transitie, maar ook een transformatie te realiseren door lokaal innovatieve 
nieuwe vormen van zorg te introduceren. Gemeenten kunnen ook niet op de oude voet doorgaan: de 
decentralisatie gaat gepaard met bezuinigingen die in komende jaren stevig oplopen en het gaat om 
grote bedragen. 
 
Een belangrijke rol in het realiseren van de transformatie is weggelegd in de contractering van de 
professionele zorgaanbieders. Zorgaanbieders werden in de AWBZ afgerekend op het aantal uren 
geleverde zorg. Experts zijn het er over eens dat de financiële prikkels in het bekostigingssysteem van 
de AWBZ overproductie – en daarmee hogere kosten - in de hand werken. Bovendien gaat in dit 
systeem veel tijd verloren aan de administratie en facturatie van de gewerkte uren; tijd die niet aan 
het leveren van zorg kan worden besteed. Echter lang niet elke gemeente heeft het vorig jaar 
aangedurfd om in te zetten op innovatie in de contractering. In dit artikel leggen wij de relatie tussen 
de kleur van de colleges en de mate waarin gemeenten via inkoop innovatie mogelijk maken en 
stimuleren. 
 
Naast de contractering van professionele aanbieders zoeken gemeenten ook vernieuwing door de 
inrichting van de toegang tot ondersteuning – bijvoorbeeld middels sociale (wijk)teams. Dit artikel 
richt zich echter op de wijze waarop vernieuwing in de professionele ondersteuning wordt 
gerealiseerd bij de gemeentelijke inkoop van ondersteuning. 
 
Een maat voor innovatie 
Bijna alle gemeenten in het onderzoek onderschrijven nadrukkelijk de doelstellingen van de Wmo bij 
de inkoop van ondersteuning. Toch zijn er grote verschillen in de mate waarin gemeenten als 
opdrachtgever voorwaarden toepassen die zorgaanbieders daadwerkelijk stimuleren en faciliteren 
om de zorg echt te vernieuwen. Een gemeente kan immers wel zeggen dat aanbieders moeten 
innoveren, maar als dezelfde producten onder exact dezelfde voorwaarden en systematiek worden 
ingekocht – dan is het onwaarschijnlijk dat er veel vernieuwing wordt bereikt. 
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De mate waarin zorgaanbieders in staat zijn echt nieuwe werkwijzen te hanteren hangt samen met 
vernieuwing op twee vlakken: 

1. Welke ‘producten’ koopt de gemeente in 
Sommige kopen gemeenten nog dezelfde AWBZ-producten in, andere gemeenten definiëren nieuwe 
producten – typisch veel minder dan de tientallen verschillende ‘prestatiecodes’ die de AWBZ kende. 
 

2. Welke vorm van bekostigen hanteert de gemeente 
Enerzijds blijven gemeenten bekostigen op ‘input’: hierbij worden zorgaanbieders betaald per uur of 
dagdeel geleverde zorg, zoals dit in de AWBZ gebruikelijk was. Anderzijds passen gemeenten nieuwe 
vormen van bekostiging toe waarbij bijvoorbeeld afgerekend wordt op behaalde resultaten, 
onafhankelijk van hoe dit wordt bereikt. Een tweede vorm van nieuwe bekostiging is populatie-
gebonden bekostiging4. 

 

 
Figuur 1 – Mate van innovatie 
 
Figuur 1 zet deze beide aspecten tegen elkaar af, waarbij vier kwadranten ontstaan. Gemeenten die 
beide aspecten op de wijze van de AWBZ doorzetten classificeren wij als behoudend. Gemeenten die 
op één van beide aspecten innoveren classificeren wij als incrementeel innovatief. Gemeenten die op 
beide aspecten innoveren noemen we radicaal innovatief. 
 
In figuur 2 laat vervolgens zien hoe de gemeenten over beide aspecten én de vier kwadranten 
verdeeld zijn. Van alle gemeenten in het onderzoek hanteert 22% dezelfde prestatiecodes uit de 
AWBZ en 78% koopt nieuw gedefinieerde producten in. Van de gemeenten hanteert 61% de 
gebruikelijke input-bekostiging, tegen 39% die een nieuwe vorm van bekostiging hebben gekozen. 
Deze twee aspecten gecombineerd tonen de verdeling in behoudende gemeenten (22%), 
incrementeel innovatieve gemeenten (40%) en radicaal innovatieve gemeenten (39%). Opvallend is 
dat geen enkele gemeenten kiest voor de combinatie van oude producten en nieuwe bekostiging: alle 

4 Bij populatie-gebonden bekostiging ontvangt één hoofdaannemer een vast budget voor alle mensen in een 
wijk, dorp of stadsdeel. Deze hoofdaannemer moet met dit budget alle cliënten in de populatie bedienen. 

                                                           



gemeenten (22%) die de bestaande AWBZ-producten inkopen hanteren ook input-bekostiging. 
Daarmee zijn er geen gemeenten in het kwadrant linksboven 

 
Figuur 2 – Verdeling gemeenten over kwadranten 
 
Overgangsjaar 
Bovenstaande cijfers gaan over wat gemeenten hebben ingekocht: het ‘voorwerp van opdracht’. 
Zoals wij in een eerdere publicatie aangaven, zien veel gemeenten 2015 als een overgangsjaar waarin 
ze vorm willen geven aan de vernieuwing. Veel gemeenten (zo’n 60%) hebben het inkoopproces dan 
ook zo ingericht dat zij in overleg met de gecontracteerde aanbieders gedurende de looptijd 
vernieuwing in de voorwaarden (bijvoorbeeld nieuwe producten of andere wijze van bekostiging) 
kunnen doorvoeren. 
 
Invloed politieke signatuur colleges 
Voor alle gemeenten in het onderzoek5 is vastgesteld welke partijen in de coalitie zitten. Landelijke 
partijen worden apart geteld, lokale partijen niet. Landelijke partijen die samen een lijst delen en 
deel uitmaken van de coalitie worden bij beide geteld. Vervolgens is de landelijke ‘dekking’ 
vergeleken met de politieke signatuur van de colleges van de gemeenten die behoudend, 
incrementeel innovatief of juist radicaal innovatief zijn, om te bepalen of de kleur van de colleges 
effect heeft op de mate van innovatie in de inkoop van de Wmo. 
 
De eerste kolommen van Tabel 4 geeft per partij weer in hoeveel colleges deze partij is 
vertegenwoordigd over alle gemeenten in het onderzoek. Zo blijkt dat de lokale partijen in totaal 306 
keer in het college van B&W vertegenwoordigd is – 27% van het totale aantal coalitiepartijen. 
Vervolgens geven de opvolgende kolommen de verhouding van coalitiepartijen in de gemeenten die 
behoudend, incrementeel innovatief en radicaal innovatief zijn. De ene kolom geeft steeds het 
absolute percentage, de andere kolom de afwijking van de landelijke cijfers. Zo blijkt dat lokale 
partijen minder vaak (4,3% minder – zie gele cel) lid zijn van de coalitie in incrementeel innovatieve 
gemeenten, en juist vaker (4,5% meer – zie groene cel) onderdeel zijn van de coalitie in radicaal 
innovatieve gemeenten. 

5 Diverse gemeenten zijn per 1 januari 2015 gefuseerd. Omdat niet duidelijk is hoe de politieke besluitvorming 
rondom de invoering van de Wmo in het jaar voorafgaand aan deze fusie verliep, zijn 11 van de 329 gemeenten 
niet op dit punt geanalyseerd. 

                                                           



 

Partij Totaal % behoudend verschil 
incrementeel 
innovatief verschil2 

radicaal 
innovatief verschil3 

Lokaal 306 27% 27% -0,1% 23% -4,3% 32% 4,5% 
CDA 229 20% 21% 0,4% 21% 0,3% 20% -0,6% 
VVD 156 14% 15% 0,7% 13% -1,3% 15% 0,9% 
D66 118 11% 8% -2,3% 13% 2,3% 9% -1,1% 
PvdA 108 10% 9% -0,2% 10% 0,3% 9% -0,2% 
ChristenUnie 65 6% 5% -1,1% 7% 1,2% 5% -0,6% 
Groenlinks 52 5% 6% 1,3% 6% 1,0% 3% -1,8% 
SGP 49 4% 5% 0,7% 5% 0,4% 4% -0,8% 
SP 38 3% 4% 0,5% 3% 0,0% 3% -0,3% 
totaal 1121 100% 

      Tabel 1 – Verdeling coalities per categorie gemeenten (totaal, behoudend, incrementeel, radicaal) 
 
Opvallend is dat er per categorie gemeenten bijna geen verschil wordt gemeten tussen de algemene 
verdeling in coalitiepartijen en de coalitieverdeling afgezet tegen mate van innovatie. Deze gegevens 
duiden erop dat de politieke kleur van de colleges geen zichtbaar effect heeft op deze essentiële 
aspecten van de invulling van de Wmo. Hiervoor zijn diverse verklaringen mogelijk. Een eerste 
verklaring is het feit dat gemeenten veelvuldig de samenwerking hebben opgezocht voor de inkoop 
in het sociaal domein. Dit betekent dat vaak niet één college verantwoordelijk is voor wat er wordt 
ingekocht – maar dat dit een compromis is tussen verschillende colleges. De invloed van individuele 
partijen in individuele colleges is daarmee beperkt. Daarbij komt dat deze aspecten van inkoop – 
hoewel zij van doorslaggevend effect zijn op het bereiken van de gewenste effecten in de Wmo – 
toch als technische exercitie worden gezien, waarvoor beleidsmedewerkers en inkopers 
verantwoordelijkheid dragen en waar veel bewindvoerders niet in detail op sturen. Tenslotte zijn er 
veel gemeenten die de invulling van de contractvoorwaarden in overleg met zorgaanbieders 
afstemmen – waarbij sturing vanuit de politiek niet of nauwelijks een rol speelt. 
 
 

Partij % behoudend % incrementeel % radicaal % totaal 
CDA 23% 40% 37% 100% 
ChristenUnie 18% 48% 34% 100% 
D66 18% 48% 34% 100% 
GroenLinks 29% 48% 23% 100% 
Lokaal 23% 33% 44% 100% 
PVDA 22% 41% 37% 100% 
SGP 27% 43% 31% 100% 
SP 26% 39% 34% 100% 
VVD 24% 36% 40% 100% 

Tabel 2 – Verdeling categorieën gemeenten per partij 
 
Meest innovatieve partijen 
Tabel 1 geeft de verhouding weer tussen politieke partijen in de colleges in de drie groepen 
gemeenten. Omgekeerd geeft tabel 2 per partij de verdeling over de drie groepen. Dit zegt iets over 



de kans dat áls een bepaalde partij in het college zit, de betreffende gemeente terughoudend of juist 
innovatief is. Zo blijkt GroenLinks de meest behoudende partij: zij zijn vergeleken met de andere 
partijen het vaakst vertegenwoordigd in de colleges van behoudende gemeenten, op de voet gevolgd 
door de SGP en de SP. De kans dat een gemeente met GroenLinks in de coalitie radicaal innovatief is, 
is met 23% het kleinst. Vergeleken met GroenLinks (23%) is de kans dat een gemeente met lokale 
partijen in de coalitie radicaal innovatief is bijna twee keer zo groot met 44%. 
 
Conclusie 
De politieke signatuur van de colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten blijkt geen 
doorslaggevende rol te spelen in de mate van innovatie die deze gemeenten toepassen bij de inkoop 
van de Wmo. De samenstelling van colleges per categorie wijkt slechts beperkt af van de te 
verwachten samenstelling op basis van de totale groep gemeenten. Per individuele partij bekeken 
zijn de verschillen groter: coalities waarin de partijen GroenLinks, SGP, ChristenUnie en D66 
vertegenwoordigd zijn neigen meer naar behoudende of incrementele innovatie. Daar tegenover zijn 
coalities met lokale partijen, VVD, PvdA en CDA meer vertegenwoordigd in de radicaal innovatieve 
gemeenten. 


