
Eindpresentatie Zorginkoop Zuid-Limburg 
Zorgaanbieders   



Agenda 

• Welkom  

• Korte terugblik op de opdracht 

• Doel vandaag 

• Resultaten 

• Aanbevelingen 

• Hoe verder? 



Korte terugblik 

d. causale relatie #zorgaanbieders en zorgvraag. 
e. arrangementensystematiek in relatie tot de gewenste inkoopmethode en de 
regievoering  
f. bestuurlijk aanbesteden 
g. financieringsvorm 



Onderzoek aanpak 

Fase 1: 
Voorbereiding 

en Planning 

Fase 2: 
Dossier, data- 

en 
veldonderzoek 

Fase 3: 
Tussentijdse 
rapportage 

Fase 4: 
Validatie door 

F-Fort 

Fase 5: 
Definitieve 

rapportage en 
afronding 



Onderzoek aanpak 

Dossier 
onderzoek 

• Circa 1.500 
blz 

Data 
onderzoek 

• O.b.v. 
Declaraties 
2015 en 2016 

• Geen data 
2014 

Veldonderzoek 

• 51 respon-
denten 

• Q-sort 



Resultaten tot en met fase 3: 

• 13 deelconclusies dossier onderzoek 

• 13 deelconclusies data onderzoek 

• 11 deelconclusies veld onderzoek 

• In 59 blz uitgewerkt en onderbouwd 

• Antwoord op deelvraag D 

• 6 Hoofdconclusies 



Deelvraag D: Causale relatie tussen meer 
zorgaanbieders en toegenomen zorgvraag? 

- Zorgvraag is toegenomen, zowel absoluut als in # arrangementen 

- Aantal zorgaanbieders is ook toegenomen, zowel die zorg leveren (zie 
tabel), als die gecontracteerd zijn (circa 300) 

- Nieuwe zorgaanbieders zijn vooral kleine zorgaanbieders die gemiddeld 
€ 36.500,- en in totaal 1,8 mio € leveren -> NIET de oorzaak van 
toegenomen zorgvraag 

- Wat verklaart groei wel? 1. Aanbieders en cliënten vinden elkaar beter 
2. Aantal arrangementen groeit (vooral ambulant individueel)  

 



Zes hoofdconclusies 

1. Een diepe buiging 
2. Begrijpelijke, maar onhaalbare verwachtingen 
3. Bestuurlijk aanbesteden is primair een administratief-

juridische constructie 
4. De zorgmarkt als geheel bevindt zich in een eerste 

ontwikkelstadium 
5. Samenwerken als doel blijkt ondoelmatig 
6. Belangen, overtuigingen en verschillen van inzicht zijn 

aanwezig 



Hoofdconclusie 1: Een diepe buiging 

Uitgangssituatie: 
Veel onzekerheid en complexiteit 
 
• Zorgcontinuïteit  geborgd 
• Rapportcijfer: Ruime voldoende 

kwaliteit zorg 
• Waardering voor 

arrangementensystematiek 
• Samenwerking en tempo 



Hoofdconclusie 2: Onrealistische ambities 

• Sturen op kwaliteit en prestaties 
• Langdurige relaties 
• Van inspannings- naar resultaatbekostiging 
• Zelfde taal spreken 
• Professionele regierol               Binnen twee jaar 
• Grip op prijzen               en met behoud relatie ! 
• Zonder aanbieders te reduceren 
• Administratieve lasten verlagen 
• Innovatief 
• In gezamenlijk overleg 
 



Hoofdconclusie 6:  
U wordt het niet (makkelijk) eens! 

Wetenschappelijk aangetoond: 
1. Breed veld aan meningen 
2. Verdeeldheid van 

meningen 
3. Potentie op conflict 
 
Wat betekent dit? 
Ongeacht welk advies 
geformuleerd wordt, zal het 
1. Lastig zijn tot helder 

eenduidig besluit te komen 
2. Zal na besluit onenigheid 

overblijven 



Presentatie en feedback 

• Ambtelijk opdrachtgevers 

• Bestuurlijke opdrachtgevers 

• Programma groep Jeugd 

• Directieteam 

• Stuurgroep Jeugd 

 

Presentaties gegeven, 
feedback ontvangen en 
verwerkt, deels plenair, 

deels individueel 



Resultaten fase 4 en 5 

• 17 deelconclusies validatie 
• 12 hoofdaanbevelingen op basis van deelvragen 
• Opmaat voor inkoopstrategieën ZL 
• Checklist inkoop sociaal domein 
• 61 aanbevelingen op basis van deelconclusies 

(dossier, data, veld, validatie) 
• Ontwikkelmodel inkoop sociaal domein 
• In 51 blz uitgewerkt en onderbouwd 
• Managementsamenvatting en leeswijzer 

beschikbaar 



Algemene aanbevelingen 

Aanbeveling 1:  

Stel de positie vast van gemeente Maastricht: 
wat is wenselijk en wat niet en onder welke 
voorwaarden?  

 

(= input voor deelvraag a, b en c) 



Algemene aanbevelingen 

Aanbeveling 2:  

Ga werken in regionale, projectmatige 
werkvormen op basis van specifieke 
inkoopthema’s, zoals GGZ, residentieel bedden 
of crisishulp jeugd (gericht op gemeenten) 

 

 

Projectmanager 

Toegang Beleid Inkoop 



Algemene aanbevelingen 

Aanbeveling 3:  

Bepaal de wijze van inkoop via de 
inkoopstrategie en checklist inkoop sociaal 
domein per (sub-)categorie. Differentieer en 
streef dus niet naar een eenduidige aanpak. 
Maak keuzes met welke categorie 
/arrangementen je begint.  

 



Checklist inkoop sociaal domein 

1. Stel eerst kaders en 
organisatiedoelen 

sociaal domein vast 

2. Start tijdig met 
voorbereiden en stel 
een multidisciplinair 

team samen 

3. Ken uzelf  4. Ken de markt 
5. Stel een 

maatschappelijk 
verantwoorde vraag op 

6. Kies een passende 
inkoopmethodiek 

7. Kies een passende 
inkoopprocedure 

8. Kies een passende 
gunningsmethodiek 

9. Kies een passende 
bekostigingsmethodiek 

10. Structureer 
administratieve 

processen 

11. Implementeer de 
overeenkomst 

12. Monitor de 
voortgang, evalueer het 
(inkoop)proces en stuur 

bij 

Ga met maximaal drie projectteams tegelijk aan de slag, bijvoorbeeld 1. GGZ, 2. 
residentieel bedden en 3. crisishulp jeugd. Zorg voor duidelijke kaders vanuit bestuur / 
management (stap 1).  



Deelvraag a: Jeugdhulp 

Aanbeveling 4:  

Verleng de samenwerkingsovereenkomst op de 
schaal van 18.  

 

Breng verbeteringen aan: 

1. Actualiseer 

2. Focus op inhoud en beleid (maximaal drie thema’s) 

3. Beperk toepassing tot bestuurlijk aanbesteden 



Deelvraag a: Jeugdhulp 
Aanbeveling 5:  
Verleng de centrumregeling jeugd op de schaal van 
18.  
 
Breng verbeteringen aan: 
1. Keuzemodel 
2. Organiseer centraal mandaat met optie tot delegeren 

aan projectteams 
3. Zakelijkere insteek 
4. Stapsgewijs leerervaringen opdoen 
5. Borg gebruik Zorgned (aansluiting landelijke normen) 



Deelvraag b en c: WMO & BW 

Aanbeveling 6:  

Sluit een centrumregeling af voor WMO en BW 
op schaal van Maastricht-Heuvelland 

 

Ingangsdatum WMO:  01-01-2019 

Ingangsdatum BW:  01-01-2020 

 



Deelvraag b: WMO 

Aanbeveling 7:  

Neem WMO-arrangementen volledig mee in 
facultatieve deel cafetariamodel 

 

 



Deelvraag c: BW 

Aanbeveling 8:  

Kies bij BW, zeker voor specialistische 
arrangementen, juist voor meerjarig (minimaal 
drie jaar) commitment 

 

 



Deelvraag e: 
arrangementenmethodiek 

Aanbeveling 9:  

Hanteer de komende jaren de 
arrangementenmethodiek inclusief de taal 

 

Aanbeveling 10: 

Durf te experimenteren met loslaten 
arrangementensystematiek als dat de 
aanbeveling is van een projectteam 

 

 



Deelvraag f: bestuurlijk aanbesteden 

Aanbeveling 11:  

Kies in de toekomst niet per definitie voor 
bestuurlijk aanbesteden. Zie aanbeveling 3. Laat 
geleidelijk los en niet plotsklaps en alleen op 
advies van projectteams. 

 

 



Deelvraag g: bekostigingsmethodiek 

Aanbeveling 12:  

Breng in toekomst meer variatie aan in 
bekostigingsmethodieken als afgeleide van 
inkoopstrategie en alleen op advies van 
projectteams. Zie aanbeveling 3. Breng 
geleidelijk wijzigingen aan en niet plotsklaps. 

 





Samenvattend 

1. Voor JH kiezen voor een schaal van ZL, voor BW en WMO kiezen voor een 
schaal van MH  

2. Opstellen van heldere spelregels door Maastricht met keuzevrijheid voor 
samenwerkende gemeenten 

3. Samenwerking zowel voor JH, BW als WMO praktisch vormgeven in regionale, 
projectmatige werkvormen op basis van thema’s / inkooppakketten, zoals 1. 
GGZ, 2. Residentieel bedden en 3. Crisishulp jeugd 

4. Bepaal de wijze van inkoop via de inkoopstrategie en checklist inkoop sociaal 
domein per (sub-)categorie. Differentieer en streef dus niet naar een 
eenduidige aanpak.  



Hoe verder? 

Fase 1: 
Voorbereiding 

en Planning 

Fase 2: 
Dossier, data- 

en 
veldonderzoek 

Fase 3: 
Tussentijdse 
rapportage 

Fase 4: 
Validatie door 

F-Fort 

Fase 5: 
Definitieve 

rapportage en 
afronding 

Hoe verder?:  
- Doorlopen besluitvorming 



Welkom! 

Dank voor uw aandacht! 

www.F-Fort.nl 


