
 
Gemeentelijk inkoopbeleid op de markt voor Wmo-

voorzieningen en de gevolgen voor de burger 
 

Maandag 10 april 2017 
Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden 
voor het verstrekken van huishoudelijke hulp aan zelfstandig wonende burgers die niet zonder hulp een huishouden 
kunnen voeren. Daarnaast zijn gemeenten sinds 2015 onder de ‘nieuwe’ Wmo (Wmo 2015) verantwoordelijk voor 
het bevorderen of behouden van de participatie en de zelfredzaamheid van personen met een langdurige beperking 
of psychische problematiek. Dit is gepaard gegaan met een uitbreiding van het pakket aan zorgvoorzieningen dat 
gemeenten voor hun burgers inkopen: met de Wmo 2015 is onder andere ook begeleiding gedecentraliseerd naar 
gemeenten. De decentralisatie van huishoudelijke hulp en de nieuwe Wmo-voorzieningen gaat samen met een 
andere organisatie van de markten waarop deze gemeentelijke zorgvoorzieningen worden ingekocht.  

Tijdens deze workshop staan de rol van de gemeente als inkoper op deze markten en de gevolgen van dit 
inkoopbeleid voor de burger centraal. Het eigenbijdragebeleid van gemeenten en wat de burger daarvan merkt is 
een ander belangrijk thema tijdens deze middag. Het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) presenteren de gezamenlijke studie naar de markt voor huishoudelijke hulp die recentelijk is 
uitgebracht; deze studie is te vinden via de volgende link: https://www.cpb.nl/publicatie/de-markt-voor-
huishoudelijke-hulp. Daarnaast staan bijdragen van Marco Varkevisser, universitair hoofddocent 
gezondheidseconomie aan de EUR, en Lucy Kok, hoofd van het cluster Zorg en Zekerheid bij SEO Economisch 
Onderzoek, op het programma. 

Programma: 

14:30-15:00   Registratie en ontvangst met koffie/thee 

15:00-17:00 Workshop met bijdragen van Marco Varkevisser, Remco van Eijkel, Ab van der Torre en Lucy 
Kok 

17:00-18:00 Borrel 

   

Locatie: Centraal Planbureau en Sociaal en Cultureel Planbureau: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. 

Aanmelden: tot 7 april  2017 per e-mail bij Jeannette Verbruggen (J.L.Verbruggen@cpb.nl). 
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Sprekers: 

  

 

  

 

Lucy Kok, hoofd van het cluster Zorg en Zekerheid bij SEO Economisch onderzoek, gaat in op de 
eigen bijdragen in de zorg en de invloed daarvan op het gebruik. 

Remco van Eijkel, wetenschappelijk medewerker bij het CPB, en Ab van der 
Torre, wetenschappelijk medewerker bij het SCP, presenteren de nieuwe CPB 
/SCP-studie naar de markt voor huishoudelijke hulp. Centraal staan het 
gemeentelijk inkoopbeleid op deze markt en de gevolgen daarvan voor de burger. 

Marco Varkevisser, universitair hoofddocent gezondheidseconomie, laat op basis van zowel 
theoretisch als empirische onderzoek zijn licht schijnen op de gevolgen van meer marktwerking 
in de zorg. Ook bespreekt hij hoe deze inzichten beleidsmakers kunnen helpen bij de inkoop 
van (decentrale) zorg.   

 


