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Contractmanagement
in het
sociaal domein
Contractmanagement is een essentiële taak voor lokale overheden. Vooral in het sociaal domein ligt
er steeds meer focus op contractmanagement. Niet raar aangezien het sociaal domein goed is voor
65% van de gemeentelijke begroting. Het is noodzakelijk om te zorgen dat inwoners ontvangen wat
zij nodig hebben, de kwaliteit van geleverde zorg behouden blijft en dit alles binnen budget.
Helaas zien we al enige tijd dat gemeenten en zorgaanbieders niet op één lijn zitten. Zorgaanbieders
voelen ongenoegen omtrent het tekort aan geld en de administratieve lasten. De situatie vanuit
gemeenten is ook niet ideaal gezien zij met steeds meer eisen moeten komen omdat de tekorten uit de
pas lopen en waarschijnlijk nog verder zullen oplopen komend jaar. Een ongewenste situatie die volledig
uit de hand dreigt te lopen.

Informatievoorziening essentieel voor
contractmanagement
Gemeenten proberen met man en macht grip te krijgen op de tekorten in
het sociaal domein. Echter, het is voor contractmanagers haast onmogelijk
om goed contractmanagement uit te voeren. In veel gevallen klopt de
informatievoorziening namelijk niet. En informatie is hard nodig om de
juiste keuzes te maken.

Stipter snapt de administratieve keten als geen ander
Stipter zet zich in voor het vereenvoudigen van de administratieve keten. Vanuit haar expertise
heeft zij de hele administratieve keten geautomatiseerd. In de ogen van Stipter een vereiste om de
informatievoorziening goed op te kunnen tuigen en contractmanagement naar behoren uit te
voeren.

Stipter beschikt over:
 Alle noodzakelijke kennis binnen het sociaal domein en de volledige administratieve keten;
 Alle benodigdheden om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen bij het op orde
krijgen van de administratie en daarmee de informatievoorziening;
 De juiste mensen om de gemeenten te begeleiden bij het zichtbaar maken van
kwetsbaarheden en het op orde krijgen van administratieve processen;
 De partners om contractmanagement van a tot z in te richten, te faciliteren met informatie
en zelfs helemaal over te nemen.

Samenwerking met Factum
Contractmanagement vereist niet alleen informatie. Het vergt domein kennis, ervaring op verschillende
niveaus van inkoop, beleid tot uitvoering. Het vraagt om ervaren contractmanagers die het in zich hebben
om deze zware taak op zich te nemen. Factum is voor Stipter dé partner die contractmanagement uitvoert
zoals het bedoeld is.
De samenwerking met Factum zorgt voor grote meerwaarde voor gemeenten. Samen bieden de
organisaties contractmanagement van betekenis aan waarmee:




Gemeenten beschikken over de juiste tools om te kunnen sturen;
Gemeenten met de juiste mensen aan het roer zich kunnen richten op de kwaliteit van de geleverde
zorg;



Gemeenten beleidsdoelstellingen kunnen realiseren en tijdig kunnen bijsturen;



Gemeenten zorgaanbieders optimaal kunnen faciliteren wat leidt tot innovatie en grip op kosten.

Factum levert de juiste mensen, kennis van inkoop en beleid én vertaald de informatievoorziening van
Stipter naar de inhoud.

Kortom: een totaalpakket waarmee gemeenten écht contractmanagement
kunnen uitvoeren en daarmee het verschil maken!

Meten is weten!
Contractmanagement is een on-going proces waar real-time informatie wordt verzameld en met behulp van
slimme logica wordt verwerkt tot bruikbare informatie. Maar weet u als gemeente eigenlijk wel welke
informatie u nodig heeft? En beschikt u over een flexibele informatievoorziening en systemen om deze
behoefte gedurende contracten aan te passen?

Stipter maakt de volgende onderdelen inzichtelijk
Stuurcijfers
Stuurcijfers gaan een stap verder. Door verschillende bronnen/rapporten op
een slimme manier met elkaar te combineren ontstaan er prognoses waarop
gestuurd kan worden. Zo wordt in één oogopslag duidelijk of het
ingestelde/gewenste doel haalbaar is of dat er bijgestuurd moet worden om
het doel te bereiken.
Deze informatie is cruciaal om beleid op te kunnen maken. Door realistische
prognoses te maken kunnen beleidsmedewerkers, contractmanagers en
afdelingsmanagers samen vervolgstappen bepalen op basis van de informatie
die naar boven komt.
Bij stuurcijfers wordt onder andere in kaart gebracht: cliënten met lopende
toewijzingen, gestarte toewijzingen, gecontracteerde waarde, gecontracteerde
waarde per burger en gedeclareerde waarde per burger.

Contractinformatie
Contractinformatie gaat over informatie die contractmanagers gebruiken in de
gesprekken met zorgaanbieders. Hierbij moet de contractmanager kunnen bouwen op
correcte verantwoordingscijfers en stuurcijfers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
harde en zachte informatie.

Harde informatie
Bij harde cijfers gaat het over de cijfers die iets vertellen over een specifieke aanbieder. Denk bijvoorbeeld aan
het aantal klanten en toewijzingen per zorgaanbieder die iets vertellen over het marktaandeel (evt. verdeeld
per zorgsoort). Andere harde cijfers zijn budgetuitnutting, budgetplafonds of informatie over voorschotten.
Er zijn meer cijfers onmisbaar voor contractmanagers: wachttijden, snelheid van declareren en de mate waarin
de zorgaanbieder zijn administratie op orde heeft. Op deze manier kan de contractmanager het gesprek met
de zorgaanbieder aangaan, over zijn of haar werk, op basis van harde informatie.

Zachte informatie
Het komt nog te vaak voor dat gemeenten alleen sturen op harde informatie. Gemeenten mogen ervan uit
gaan dat de informatievoorziening correcte cijfers levert.
Hierna komt de vervolgstap waarbij er gestuurd wordt op zachte parameters. Denk bijvoorbeeld aan:
 Wat is de kwaliteit/klanttevredenheid van de geleverde zorg?
 Hoe zorgen we er samen voor dat de kwaliteit omhoog gaat?
 Hoe kan de gemeente de zorgaanbieders optimaal faciliteren?
 Hoe kunnen de zorgaanbieders innovatief omgaan met de budgetten?
 Hoe leren we met elkaar van gemaakte fouten?

Stipter heeft de harde cijfers dermate goed op orde en biedt daarmee de
flexibiliteit om zachte cijfers te meten en mee te nemen in de
informatievoorziening. Dit is tenslotte waar contractmanagement over zou
moeten gaan.

Contractmanagement bij Stipter
1. Op orde krijgen administratieve keten
Zoals eerder benoemd, hebben contractmanagers goede informatievoorziening nodig om hun werk goed
uit te kunnen voeren. Vaak is deze nog ontoereikend door de gebrekkige inrichting van de administratieve
keten. Stipter kan door middel van haar backoffice scan de kwetsbaarheden van het backoffice proces van
gemeenten inzichtelijk maken. Met een overzichtelijk adviesrapport én een paar extra handen om te
helpen, wordt de samenwerking opgezocht om zo de administratieve keten op orde te krijgen.
2. Backoffice Systeem Sociaal Domein
Stipter voorziet 26 gemeenten van een backofficesysteem voor het sociaal domein. Dit systeem is van
indicatie tot aan de uitbetaling van de zorgaanbieders geautomatiseerd. Het resultaat? De administratie is
op orde en daarmee ook de informatievoorziening waarmee tijdig bijgestuurd kan worden. Stipter
implementeert en integreert het backofficesysteem in de lokale administratieve keten van de gemeente.
3. Backoffice Monitor
Met de Backoffice Monitor beschikken gemeenten over verantwoordingscijfers, stuurcijfers en
contractinformatie (harde en zachte informatie). De Backoffice Monitor wordt standaard geleverd bij het
backofficesysteem van Stipter. Er is ook een optie om de Backoffice Monitor los af te nemen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de date uit het backoffice systeem van de gemeente. Dit wordt mogelijk
gemaakt door middel van exports en slimme IT van de Monitor.
Het is in sommige gevallen zelfs mogelijk om te koppelen met het backofficesysteem van de gemeente,
zodat de informatie real-time inzichtelijk is.
Contractmanagement All-in
Stipter en Factum kunnen gemeenten gedeeltelijk of volledig ontzorgen voor een korte of langere
periode. De gemeente kan contractmanagement naar behoefte inrichten en kiezen uit diensten als:
 Begeleiding inkoop (wat wil ik weten?);
 Inrichten contractmanagement, waarbij specifiek aandacht voor prestatie- en
relatiemanagement;
 Inrichten & gebruiken Backoffice Monitor;
 Outsourcen contractbeheer;
 Klanttevredenheidsmetingen.

Benieuwd naar de overige opties die
de organisaties u kunnen bieden?
Stuur dan een mail naar:
Sven.denBoer@stipter.nl of bel
naar 085-9024000 en vraag naar
Sven den Boer.

