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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de motie die is aangenomen door de fracties GB/VVD, PvdA, Dorpen Centraal en CDA, 
met betrekking tot inkoopmodel zorgaanbieders. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten het verzoek om onderzoek uit te voeren en deze met de raad te 
delen middels deze raadsbrief.  
 
Toelichting 
Om een goed antwoord te kunnen geven op de door de fracties ingediende motie wordt een overzicht 
gegeven van de huidige werkwijze voor de zorginkoop, waarna de uitkomsten van het onderzoek dat is 
uitgevoerd worden beschreven. Geëindigd wordt met een samenvatting van het geheel. 
 
Het inkoopmodel voor zorg 
Allereerst wordt gestart met een uitleg van het huidige inkoopmodel voor zorg. Sinds januari 2019 wordt er in 
Twente op het gebied van jeugdhulp en WMO maatwerkvoorzieningen gewerkt volgens het Twents Model. In 
het Twents Model staan ondersteuningsbehoeften beschreven; bijvoorbeeld '1. inwoner heeft behoefte aan 
praktische ondersteuning'. Daarbij kunnen verschillende niveaus worden afgegeven. Op deze manier is het 
mogelijk maatwerk te leveren voor iedere cliënt of ieder gezin. In het Twents model staat het resultaat van de 
inwoner of zijn gezinssysteem centraal. Alle 14 gemeenten in Twente maken gebruik van hetzelfde kader 
met ondersteuningsbehoeften en niveaus. 
 
Gemeente Hof van Twente en Almelo hebben in 2019 gekozen de inkoop van de WMO-zorg en jeugdhulp 
die onder de ondersteuningsbehoeften vallen zelf in te kopen. Dit betekent dat zorgaanbieders zich apart bij 
deze gemeenten moeten inschrijven, het contractmanagement in eigen beheer is en monitoring van kwaliteit 
door deze gemeenten individueel wordt vormgegeven. Voor de overige twaalf Twentse gemeenten gebeurt 
dit gezamenlijk. 
 
Onderzoek naar het huidige inkoop model 
De motie roept op tot onderzoek naar het huidige inkoopmodel. Daarom is allereerst gekeken naar de naar 
de overeenkomsten en verschillen tussen de modellen van Almelo, Hof van Twente en de overige Twentse 
aanbieders wanneer zorgaanbieders zich inschrijven om zorg te kunnen verlenen. De uitkomsten hiervan 
worden hierna beschreven. 
 
 

 



Huidige overeenkomsten en verschillen bij inkoop van zorg 
In het onderzoek is allereerst gekeken naar de wijze van inkoop die gemeente Almelo en Hof van Twente 
hanteren ten opzichte van de overige Twentse gemeenten. Er is uitvraag gedaan over de huidige werkwijze 
van Hof van Twente en Almelo, hiervoor zijn relevante collega's van de desbetreffende gemeentes per mail 
benaderd. De uitkomsten van dit contact wordt hierna nader toegelicht. 
 
Naar voren komt dat in beide gevallen zorgaanbieders een aantal documenten moeten aanleveren zoals een 
gedragsverklaring aanbesteden, verklaring belastingdienst, opgave medewerkers, diploma's en 
arbeidsovereenkomsten. De opgevraagde documenten verschillen slechts op één onderdeel. Een verschil is 
dat Almelo en Hof van Twente de zorgaanbieder bij inschrijving ook om een jaarrekening vragen. 
 
Deze jaarrekening wordt beoordeeld op: 
·        Solvabiliteit: geen negatief eigen vermogen en negatief bedrijfsresultaat 
·        Geen winstmarges van meer dan 10% 
·        Personeelskosten moeten ongeveer 70% zijn van de totale kosten 
·        Uitkering van dividend of andere bijzonderheden. 
 
Indien bij deze jaarrekening één van bovenstaande punten wordt gezien, wordt een gesprek met de 
zorgaanbieder gepland. 
 
Resultaten van de aanpak van Hof van Twente en Almelo 
De resultaten van de aanpak van Hof van Twente en Almelo zijn uitgevraagd per mail. 
 
Het is onduidelijk wat een gesprek behelst dat gemeente Almelo of Hof van Twente voert met de 
zorgaanbieders en wat hier de uitkomsten van zijn geweest. Het is ook niet gepubliceerd, dan wel uit 
navraag bij beide gemeenten inzichtelijk gemaakt, hoeveel zorgaanbieders nu niet gecontracteerd worden in 
Almelo/Hof van Twente die wel gecontracteerd worden in Samen12 verband. Het is hierdoor onmogelijk een 
vergelijking te maken of een uitspraak te doen of deze werkwijze meer oplevert. Een wethouder van 
gemeente Almelo geeft aan dat hij structureel 2,5 fte extra inzet om zorgfraude op te sporen en de bewijslast 
hiervoor rond te krijgen. Daarbij geeft hij aan dat deze inzet nog onvoldoende is en meer mensen en 
middelen nodig zijn. 
 
Het is belangrijk te noemen dat dit gesprek met een zorgaanbieder, die één of meer van de eerder 
genoemde grenswaarden overschrijdt, plaatsvindt zonder juridisch te rechtvaardigen grondslag. Er zijn geen 
wettelijke kaders waarin beschreven staat wat bijvoorbeeld een winstmarge van een zorgaanbieder mag zijn. 
Daarbij mogen ook geen eisen worden gesteld aan een maximale winstmarge. Het is wel voor te stellen dat 
dergelijke kaders, gebaseerd op gronding onderzoek en bijbehorende onderbouwing, helpend kunnen zijn. 
Ook moet wet- en regelgeving worden veranderd zodat gemeenten eenvoudiger informatie kunnen 
uitwisselen als iets niet pluis is. 
 
Het barrièremodel 
In de volgende alinea's wordt uitleg gegeven over de huidige werkwijze van de twaalf Twentse gemeenten 
rondom opsporing van criminaliteit en zorg middels het barrièremodel. Rondom het thema zorgfraude 
werken alle veertien Twentse gemeenten samen. 
 
Er is in 2019 een intensieve samenwerking opgezet tussen gemeenten, het RIEC ON en externe partijen. In 
het rapport verwevenheid criminaliteit en zorg wordt benoemd dat het door de werkwijze van Twente 
aannemelijk is dat in Twente meer ondermijnende criminaliteit en zorg zichtbaar is dan in andere regio's. De 
Twentse projectgroep zorgfraude, met een afvaardiging van onder andere gemeenten, Organisatie Zorg en 
Jeugdhulp Twente (OZJT), Sociale Recherche Twente (SRT), politie, Openbaar Ministerie (OM), 
Belastingdienst en Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), heeft daarom het barrièremodel 
ontwikkeld. Deze Twentse aanpak werpt niet alleen drempels op (preventie zorgfraude) maar pakt ook 
huidige misstanden aan (toezicht). Alle inzet is erop gericht zorggeld beschikbaar te hebben en houden voor 
inwoners die dat nodig hebben. 
 
Zorgaanbieders die zorg willen verlenen moeten bij inschrijving in alle gevallen een aantal documenten 
aanleveren, waarvan het doel is zorgfraude op te sporen als ook toezicht te houden. De twaalf gemeenten 
gebruiken hiervoor het zogenoemde barrièremodel dat bestaat uit drie fases. 
 
Fase 1 betreft een toets aan de voorkant. Zorgaanbieders die in het verleden aantoonbaar hebben 
gefraudeerd of waar de kwaliteit ernstig ondermaats was krijgen geen overeenkomst. Zorgaanbieders 
moeten aantonen dat ze financieel gezond zijn, en aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Tenslotte 
worden zorgaanbieders met aantoonbare banden met outlaw motorgangs uitgesloten. 



 
Fase 2 betreft pre-monitoring. Van de gegunde aanbieders wordt een risicoschatting op het gebied van 
rechtmatigheid en kwaliteit gemaakt. Hierbij wordt bijvoorbeeld getoetst of een organisatie beschikt over 
voldoende geschoold personeel. Met deze zogenaamde pre-monitoring kunnen gemeenten inschatten of de 
inschrijver feitelijk in staat zal zijn aan al de eisen en voorwaarden te voldoen en of de eiser in staat is 
kwalitatief goede zorg te bieden. Als hierop risico’s worden gezien, volgt nader onderzoek. 
 
Fase 3 betreft een stoplichtmodel. Wanneer de pre-monitoring afgezet tegen risico-indicatoren leidt tot een 
inzicht dat er mogelijk sprake is van risico of ondermijning volgt een onderzoek. Uitkomsten van de acties bij 
‘rode aanbieders’ kunnen ertoe leiden dat gemeenten besluiten dat de aanbieder verbetermaatregelen moet 
nemen of de overeenkomst met de aanbieder te beëindigen. Bij ernstige tekortkomingen, of misstanden 
kunnen gemeenten ook overgaan tot terugvordering van (een deel) van het geld dat de aanbieder heeft 
ontvangen. Bij vermoedens van strafbare feiten doen gemeenten aangifte. 
 
Resultaten van de aanpak van Samen12 
De resultaten van de aanpak met behulp van het barrièremodel worden gedeeld door het OZJT. De 
resultaten van de afgelopen periode worden hieronder nader omschreven. 
 
Samen14 spreekt namens alle gemeenten wanneer zij zeggen dat er in Twente veel meer ‘goede’ 
aanbieders dan malafide aanbieders zijn. De Twentse gemeenten willen daarom samenwerken vanuit 
vertrouwen. Dat vertrouwen krijgt vorm door afspraken te maken over de te leveren zorg. Deze afspraken 
zijn samengevat in het Twents Kwaliteitskader waar een aanbieder zich aan dient te houden als deze 
diensten wil bieden in Twente. Het Kwaliteitskader is opgemaakt aan de hand van wettelijke kaders (de Wmo 
2015 en de Jeugdwet), landelijke kwaliteitskaders en eigen ervaringen. 
 
Wanneer zorgaanbieders niet voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in de overeenkomst en de 
aanbestedingsdocumenten wordt het contract ontbonden. De meest recente stand van zaken (1 oktober 
2020) laat zien dat er aan 324 organisaties gegund is, waarvan 84 worden aangemerkt als ‘rood’. Dit geeft 
reden voor verder onderzoek. Bij veel van deze organisaties is al een verbeterplan in gang gezet volgens de 
informatie van Samen12. Tot 1 oktober 2020 is een totaal van 16 contracten ontbonden en 12 contracten 
beëindigd. 
 
Het barrièremodel is in ontwikkeling. Door een werkgroep van beleidsadviseurs, toezichthouders, juristen en 
inkopers zijn mogelijkheden onderzocht om het barrièremodel ‘naar voren te halen’. Met deze werkgroep is 
gekeken naar welke documenten Samen12 vóór gunning willen én (juridisch) mogen opvragen. In juli 2020 
zijn er extra vragen opgesteld om deze documenten uit te vragen en toegevoegd aan de 
aanbestedingsdocumenten. Voor de beoordeling van deze extra documenten is capaciteit vanuit gemeente 
Enschede vrijgemaakt. Daarna vindt een evaluatiemoment plaats om eventuele verbeterslagen te kunnen 
maken voor de volgende openstelling en beoordeling in januari 2021. Dit betreft een tussentijdse 
openstelling voor nieuwe aanbieders om te kunnen toetreden binnen het bestaande inkoopmodel. De 
nieuwe werkwijze heeft erin geresulteerd dat door een sterke regionale samenwerking, veel onderzoek wordt 
gedaan. Het maakt dat optreden beter mogelijk is. 
 
Mogelijkheden voor het aanpassen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Er zijn drie mogelijke scenario's voor aanpassing van het toekomstige inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze 
worden hierna toegelicht. Daarbij wordt besproken wat de invoering van eenzelfde werkwijze als die van 
Almelo en Hof van Twente zou vragen van/ en opleveren voor gemeente Tubbergen. 
 
Sinds januari 2019 werkt Samen12 met het Twents Model. Deze heeft een looptijd tot en met 2022, waarna 
nog twee keer de optie bestaat dit te verlengen met de termijn van 'één jaar. Uiterlijk januari 2025 moet er 
dus een nieuw model zijn ontwikkeld. 
 
Als gemeente Tubbergen ook een controle van de jaarrekening wil invoeren kan dit niet eerder dan na afloop 
van de huidige overeenkomsten worden toegepast. Concreet betekent dit per 1-1-2023. Daarvoor moet 
worden vastgesteld of Samen12, de overige regionale partners, dezelfde werkwijze wil hanteren. 
 
Er zijn drie mogelijke scenario’s in uitwerking die hierna verder worden toegelicht. 
 
1.    Indien Samen12 dezelfde werkwijze wil hanteren, kan de huidige samenwerking worden benut voor het 
aanbestedingsproces van de zorg. Dat betekent dat met een kleine ophoging van capaciteit kan worden 
volstaan met betrekking tot de huidige inkoopcapaciteit als ook contractbeheer en – management. De 
verwachting is dat een dergelijke procedure op regio niveau wordt uitgevoerd en opgepakt met inzet van 
onze eigen medewerkers. 



 
2.    Wanneer Samen12 een dergelijke werkwijze niet omarmt is het eerste scenario dat gemeente 
Tubbergen individueel een aanbesteding moet houden. Dit betekent dat wat nu belegd is bij Samen12, 
volledig binnen de verantwoordelijkheid van gemeente Tubbergen valt. In dat geval zal gemeente Tubbergen 
haar capaciteit (ambtelijk) moeten ophogen om dit traject te kunnen initiëren en ook uitvoeren. Of een extern 
bureau in moeten huren om een dergelijk traject voor de gemeente Tubbergen uit te voeren. De kosten van 
een dergelijk traject zijn niet inzichtelijk maar bedragen naar schatting +€100.000 euro. Daarnaast moet 
naast contractering ook het eigen contractbeheer en -management worden uitgevoerd. Dat betekent dat ook 
daar de huidige capaciteit onvoldoende is. Dit zal ook ongeveer 2fte per jaar extra kosten in ambtelijke 
capaciteit. 
 
3.    In het derde scenario voert gemeente Tubbergen een aanbesteding uit met Hof van Twente en/of Almelo; 
Let wel, het is onbekend of dit een duurzame samenwerking blijft en of de mogelijkheid bestaat hierbij aan te 
sluiten. In dat geval kan worden geprofiteerd van de al opgedane ervaring. De eigen ambtelijke capaciteit zal 
naar alle waarschijnlijkheid op eenzelfde manier als in scenario twee moeten worden opgehoogd. 
 
In alle drie opties dienen in 2021 kaders voor een nieuwe aanbesteding in de gemeente te worden 
vastgesteld om op tijd klaar te zijn voor de start van de nieuwe aanbestedingsprocedure. Het traject voor het 
opstellen van een inkoopmodel kost vanuit ervaring ruim 2 jaar. 
 
Verwevenheid criminaliteit en zorg 
Zorgfraude en verwevenheid van criminaliteit en zorg zijn thema's die erg actueel en veel besproken zijn. Dit 
komt onder andere door de regelmatige aandacht in het nieuws, zowel regionaal als landelijk. Uit zowel het 
rapport van RIEC Oost Nederland, als rapportages van Samen14 blijkt dat de totale omvang van 
verwevenheid van criminaliteit en zorg, of zorgfraude op zowel landelijk als regionaal niveau niet is vast te 
stellen. In december 2020 is een rapport gepubliceerd over de verwevenheid van criminaliteit en zorg in de 
regio Twente. Hierover is de raad reeds geïnformeerd door middel van raadsbrief nummer 3 dit jaar. 
 
Samenvatting 
Samenvattend is uit het onderzoek gebleken dat de baten van een werkwijze zoals die van gemeente Almelo 
en Hof van Twente onvoldoende inzichtelijk zijn. Er kan geen vergelijk op cijfers worden gemaakt omdat 
deze niet inzichtelijk zijn, ook niet na uitvraag bij de desbetreffende gemeenten. Een wethouder van 
gemeente Almelo geeft aan dat hij structureel 2,5 fte extra inzet om zorgfraude op te sporen en de bewijslast 
hiervoor rond te krijgen. Daarbij geeft hij aan dat deze inzet nog onvoldoende is en meer mensen en 
middelen nodig zijn. De aanname is dat een werkwijze zoals die van Almelo en Hof van Twente sneller leidt 
tot het opsporen van dubieuze zorgaanbieders. Dit kan alleen niet onderbouwd worden met de beschikbare 
informatie. Het stellen van financiële eisen zoals gemeente Almelo en Hof van Twente doen, doen zij zonder 
dat hier een wettelijk kader voor is. 
 
Het college deelt uiteraard de mening dat inwoners van de gemeente Tubbergen recht hebben op de nodige 
en kwalitatief goede zorg en er zorgvuldig en verantwoord om moet worden gegaan met maatschappelijk 
geld. Het barrièremodel van Samen12 is in ontwikkeling, hiervoor is reeds capaciteit vrijgemaakt. Met een 
werkgroep is gekeken naar welke documenten Samen12 vóór gunning willen én (juridisch) mogen opvragen. 
Met behulp van de evaluatie wordt verwacht dat de volgende verbeterslagen in januari 2021 in de praktijk 
zijn gebracht. Zorgvuldigheid staat voorop, het gaat om zorg aan kwetsbare inwoners. Daar werkt zowel 
Samen12 als gemeente Tubbergen aan. Enerzijds door de reeds ingezette extra capaciteit bedoelt om het 
barrièremiddel te verbeteren. Anderzijds wordt continu kritisch en scherp meegekeken vanuit de huidige 
ervaringen en behaalde resultaten. 
 
Het college ondersteunt de oproep die regionaal klinkt om meer in te zetten op het opsporen van zorgfraude, 
en verwevenheid van zorg en criminaliteit. De regio Twente wil hiervoor als proeftuin fungeren. Daarvoor is 
het evalueren van het huidige model en de alternatieve scenario's belangrijk en onderdeel van het actiepunt 
toewerken naar een zorglandschap 2.0 uit ons uitvoeringsplan sociaal domein. De resultaten van dit 
onderzoek zullen daarbij worden meegenomen. Het college zal scherp blijven toezien op deze 
ontwikkelingen en de uitkomsten van dit onderzoek meenemen bij een volgende evaluatie. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
 



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

de burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

de secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


