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H1. Inleiding  

 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Oss is druk met de transitie rondom de Wet maatschappelijke 
Ondersteuning [Wmo]. De eerste versie van de wet trad 1 januari 2007 in werking en 
maakte gemeenten verantwoordelijk voor verschillende vormen van maatschappelijke 
ondersteuning (Transitiebureau Wmo, n.d.). Sinds 1 januari 2015 is de Wmo uitgebreid. 
De AWBZ-taken ‘begeleiding’ en ‘beschermd wonen’ vallen sindsdien ook onder de Wmo 
en dus onder gemeentelijke verantwoordelijkheid (Kluwer Schulinck, 2014). Gemeenten 
leveren de maatschappelijke ondersteuning niet zelf aan hun burgers, maar gaan 
overeenkomsten aan met zorginstanties. Deze uitvoeringsorganisaties leveren burgers 
de gevraagde ondersteuning. Voor het aangaan van deze overeenkomsten maken 
gemeenten gebruik van het inkoopmodel ‘bestuurlijk aanbesteden’ (Transitiebureau 
Wmo, 2014a). 

Hoewel de nieuwe zorgtaken pas sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Wmo zijn, is de 
gemeente Oss al eerder met de nieuwe taken aan de slag gegaan. Sinds  2014 is de 
gemeente in gesprek met zorginstanties in de regio die de gevraagde zorg zouden 
kunnen leveren. Met ongeveer 65 aanbieders heeft de gemeente in januari 2015 
daadwerkelijk een contract afgesloten. Door deze vroegtijdige aanpak konden de nieuwe 
vormen van ondersteuning, begeleiding en beschermd wonen, per 1 januari 2015 direct 
worden geleverd (persoonlijke communicatie, Uitvoeringsregisseur Zorg en Welzijn, 27 
januari 2015). 

Met het maken van afspraken en aangaan van contracten met aanbieders is de eerste 
stap gezet naar het bieden van de juiste ondersteuning aan inwoners van de gemeente. 
Om te waarborgen dat de gemaakte afspraken ook worden nageleefd, startte de 
gemeente Oss een traject van contractmanagement (persoonlijke communicatie, 
Uitvoeringsregisseur Zorg en Welzijn, 27 januari 2015). In dit traject worden de 
contractuele afspraken bewaakt, om zo een optimaal resultaat te bereiken (Nederlof, 
2013). Het contractmanagement is per 1 maart 2015 van start gegaan. Hoe dit 
management het beste uitgevoerd en ingericht kan worden, is voor de gemeente echter 
nog onduidelijk. Er is dan ook behoefte aan meer kennis over dit onderwerp.  

In de contractrelatie tussen de gemeente Oss en de aanbieders van begeleiding en 
beschermd wonen kan de gemeente als opdrachtgever gezien worden. De 
zorgaanbieders vervullen de rol van opdrachtnemer. In wetenschappelijke literatuur 
wordt gesproken over twee benaderingen van waaruit de contractrelatie die ontstaat 
tussen de partijen kan worden geduid. De principal-agent benadering gaat uit van 
conflicterende belangen tussen de betrokken partijen. De principal-steward benadering 
redeneert juist vanuit het idee dat beide partijen dezelfde doelen nastreven (Davis, 
Schoorman & Donaldson, 1997a). Beide benaderingen bieden andere instrumenten voor 
contractmanagement. 

Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen de relatie aangaan vanuit een 
steward- of vanuit een agentbenadering. Wanneer beide partijen dezelfde benadering 
volgen, zijn de resultaten van de contractrelatie optimaal. Wanneer de relatie door de 
ene partij vanuit de stewardbenadering wordt aangegaan, maar door de andere partij 
vanuit de agentbenadering, leidt dit aan beide kanten tot frustratie en strategisch 
gedrag. De relatie levert voor beide partijen dan minder op (Davis et al., 1997a). 
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Kenmerken van de contractpartijen kunnen soms mede bepalen of de partijen een 
contractrelatie vanuit de agent- of stewardtheorie benaderen. Zo blijk uit eerder 
onderzoek (Van Slyke, 2006) dat wanneer de overheid non-profitorganisaties 
contracteert, de non-profitorganisaties vaak een stewardrol aannemen. De doelen van 
de non-profitorganisaties liggen, gezien de aard van de organisatie, namelijk vaak dicht 
bij de doelen van de overheid. Ook (andere) organisaties die sociale diensten leveren 
nemen hierom vaak een stewardrol aan in een contractrelatie (Van Slyke, 2006). 

De Wmo-zorgaanbieders zijn vaak geen non-profitorganisaties. Toch kan er verwacht 
worden dat de contractrelatie met de gemeente Oss door de meeste zorgaanbieders 
vanuit de principal-steward theorie benaderd wordt. Het leveren van ondersteuning in 
het kader van de Wmo is namelijk een sociale dienst. De context waarin de Wmo wordt 
uitgevoerd is zeer dynamisch, ook dit maakt het aantrekkelijk voor partijen om de 
contractrelaties vanuit de principal-steward theorie te benaderen. Deze benadering is in 
een dynamische omgeving namelijk effectiever dan een principal-agent benadering 
(Davis et al., 1997a). Daarnaast worden, zoals eerder genoemd, de contracten tussen de 
gemeente Oss en de zorgaanbieders gesloten via de methode van bestuurlijk 
aanbesteden. In het kort gaat deze methode uit van voortdurend overleg tussen de 
contractpartners om zo tot gezamenlijke doelen te komen (Robbe&Partners, 2014). 
Doordat aanbieders en gemeenten gezamenlijke doelen nastreven, is de kans ook groter 
dat ze de contractrelatie vanuit de stewardtheorie benaderen. In het volgende hoofdstuk 
wordt verder ingegaan op wat bestuurlijk aanbesteden precies is. 

Voor dit onderzoek worden de contractrelaties en het daarbij behorende 
contractmanagement tussen de gemeente Oss en de voor de nieuwe Wmo-taken 
gecontracteerde aanbieders geanalyseerd. Zoals hierboven uitgelegd, zullen de 
zorgaanbieders de contractrelatie waarschijnlijk vanuit de principal-steward theorie 
benaderen. Voor een optimale relatie zou ook de gemeente de contractrelatie dus vanuit 
de principal-steward theorie moeten benaderen en managen. In dit onderzoek wordt 
bekeken of de gemeente Oss het contractmanagement inderdaad op deze manier heeft 
ingericht en of er verbeteringen mogelijk zijn.  

 

1.2 Probleemstelling 

Het doel van dit onderzoek is meer kennis en inzicht opdoen over de manier waarop de 
gemeente Oss als centrumgemeente het contractmanagement rondom de nieuwe Wmo-
contracten heeft ingericht, teneinde aanbevelingen te kunnen doen over de inrichting en 
uitvoering van dit contractmanagement. Hiervoor zal eerst getoetst worden of de 
manier waarop de contracten gemanaged worden, overeenkomt met de bestaande 
theoretische inzichten in contractrelaties in de publieke sector. Er wordt dus onderzocht 
of er inderdaad voornamelijk tweezijdige principal-steward relaties gevonden worden 
en of de invulling van het contractmanagement ook aansluit bij deze stewardrelatie. 
Vervolgens worden er aanbeveling gedaan om deze aansluiting van het 
contractmanagement bij deze soort contractrelatie te verbeteren.  

In dit onderzoek zal de volgende vraag centraal staan: Hoe kan voor de sinds januari 
2015 nieuwe Wmo-zorgtaken ‘begeleiding’ en ‘beschermd wonen’ in de centrumgemeente 
Oss, de aansluiting van het contractmanagement door de gemeente bij de bestaande 
contractrelaties worden verbeterd? 

Deze hoofdvraag wordt uitgewerkt in de volgende deelvragen: 
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1. Wat komt er kijken bij bestuurlijk aanbesteden? 

2. Welke modellen voor contractrelaties bestaan er? 

3. Welke principes van contractmanagement horen hier bij? 

4. Hoe vallen de contractrelaties tussen de centrumgemeente Oss en de voor de 
nieuwe zorgtaken gecontracteerde aanbieders te typeren? 

5. Welke invulling geeft de centrumgemeente Oss aan het contractmanagement van 
de nieuwe zorgtaken? 

6. In hoeverre sluit dit contractmanagement aan bij de gevonden contractrelaties? 

 

1.3 Voorbeschouwing theorie 

Zoals al kort genoemd, kunnen contractrelaties getypeerd worden vanuit een principal-
agent of een principal-steward benadering. Waar de agentbenadering uitgaat van 
belangenconflict tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, beziet de stewardbenadering 
de relatie meer als een interactieproces (Van Slyke, 2006; Davis et al., 1997a). 
Afhankelijk van de houding die beide partijen aannemen kan de relatie tussen de 
gemeente (opdrachtgever) en de gecontracteerde aanbieders (opdrachtnemers) vanuit 
een van beide benaderingen getypeerd worden. De twee modellen worden niet los van 
elkaar gezien, maar benaderd als twee uitersten op een continuüm. 

Het soort relatie dat wordt aangegaan is van invloed op de manier waarop de partijen 
met elkaar omgaan en daarmee ook op de afspraken die gemaakt worden. Wanneer 
beide partijen de relatie vanuit hetzelfde principe benaderen, zullen de uitkomsten 
optimaal zijn (Davis et al., 1997a). In hoofdstuk 3 wordt hier dieper op ingegaan. 

 

1.4 Voorbeschouwing methode 

Aan de hand van bestaande theorieën zullen de verschillende benaderingen om 
contractrelaties te typeren verder uitgediept worden. Hoe de contractrelaties tussen de 
gemeente Oss en haar gecontracteerde aanbieders te typeren zijn, wordt onderzocht 
door interviews te houden met contractmanagers en andere betrokken 
beleidsmedewerkers van de gemeente Oss. Ook worden enquêtes afgenomen onder de 
gecontracteerde aanbieders, waarin naar hun ervaringen gevraagd wordt. Welke 
instrumenten gebruikt worden in het contractmanagement wordt ook bevraagd in deze 
interviews en enquêtes, maar zal ook deels met behulp van beleidsdocumenten van de 
gemeente Oss onderzocht kunnen worden. Er is dus sprake van een mixed methods 
design. In hoofdstuk 4 wordt hier meer uitgebreid op ingegaan. 

 

1.5 Relevantie 

Zoals gezegd toetst dit onderzoek de bestaande wetenschappelijke kennis over 
contractrelaties in de publieke sector in de praktijk. In de Verenigde Staten is hier al 
onderzoek naar gedaan (Cooper, 2003), maar over de uitwerking van de theorie in de 
Nederlandse praktijk is minder bekend. Zo draagt dit onderzoek, naar verwachting, bij 
aan extra onderbouwing van de bestaande theorie. Meer specifiek voegt dit onderzoek 
kennis toe over contractrelaties tussen gemeenten en zorgaanbieders. Ook wordt er een 
link gelegd tussen de methode bestuurlijk aanbesteden en de principal-steward 
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benadering. Zo kan dit onderzoek bestaande theorieën aanvullen. Daarnaast worden de 
twee modellen van contractmanagement in dit onderzoek, in tegenstelling tot in reeds 
bestaand onderzoek, op een continuüm geplaatst. Dit werpt een nieuw licht op de 
modellen en de theorie over contractrelaties. 

Maatschappelijk draagt dit onderzoek bij aan een beter begrip van de contractrelatie 
tussen de gemeente Oss en haar aanbieders in het sociaal domein en de houding die de 
partijen hierin aannemen. Dit kan inzicht bieden in meer en minder geschikte manieren 
om de contractrelatie en het contractmanagement vorm te geven, inzicht waar de 
gemeente Oss momenteel behoefte aan heeft. Uit de resultaten van het onderzoek volgen 
aanbevelingen voor de inrichting van het contractmanagement van de Wmo-contracten. 
Hier kan de gemeente lessen uit trekken, waardoor ze de relatie met de ongeveer 75 
zorgaanbieders die ze halverwege 2015 gecontracteerd hebben beter kunnen managen. 
Deze inzichten kunnen vervolgens ook van pas komen bij andere contracten in het 
sociaal domein, zoals die met de aanbieders van jeugdzorg, een taak die sinds 1 januari 
2015 ook bij gemeenten ligt (Rijksoverheid, n.d.). De kennis en inzichten kunnen 
mogelijk ook zinvol zijn voor andere gemeenten waar de gemeente Oss mee 
samenwerkt, of voor andere sectoren waarin de gemeente contracten aangaat. 

 

1.6 Leeswijzer 

In dit eerste hoofdstuk is het probleem toegelicht en het onderzoek ingeleid. In het 
volgende hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de context van de Wmo en de 
methode bestuurlijk aanbesteden, zodat de lezer een beter begrip krijgt van de situatie 
waarin de gemeente Oss zich bevindt. In hoofdstuk 3 wordt de bestaande 
wetenschappelijke literatuur omtrent contractrelaties bekeken. Hier wordt ingegaan op 
de twee modellen van contractrelaties en bijbehorende instrumenten voor 
contractmanagement. Hierna worden in het vierde hoofdstuk de onderzoeksmethoden 
besproken. Ook de operationalisatie komt hier aan bod. Hoofdstuk 5 geeft vervolgens 
inzicht in de resultaten, waarna in hoofdstuk 6 conclusies getrokken worden. Tevens 
worden in dit laatste hoofdstuk aanbevelingen gedaan en wordt er gereflecteerd op het 
onderzoek en de rol van de onderzoeker.  
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H2. Beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt de context waarin dit onderzoek zich afspeelt beschreven, zodat 
dit verslag ook begrijpelijk is voor lezers die nog niet bekend zijn met de Wmo en alles 
daar omheen. Allereerst wordt er in meer detail gesproken over de Wet maatschappelijk 
ondersteuning. De gemeente Oss voert de Wmo samen met andere gemeenten in de 
regio uit, via de methode bestuurlijk aanbesteden. Dit wordt in paragraaf 2 tot en met 4 
besproken. Daarna wordt meer uitleg gegeven over wat contractmanagement precies is, 
waarom het belangrijk kan zijn en wat het op kan leveren. Bij dit alles wordt ook 
ingegaan op de situatie in de gemeente Oss. Het gaat hierbij om hoe de gemeente de 
situatie zelf ziet, in de resultatensectie wordt dit kritisch bekeken. Lezers die al bekend 
zijn met de details van de Wmo, de methode bestuurlijk aanbesteden, 
contractmanagement en de uitvoering hiervan in de gemeente Oss kunnen dit hoofdstuk 
overslaan. 

 

2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 

Per 1 januari 2007 trad de Wet maatschappelijke ondersteuning [Wmo] in werking. Het 
doel van de wet was om een samenhangend lokaal beleid op het gebied van wonen, 
welzijn en maatschappelijke ondersteuning te voeren (VWS, 2005). Het gaat er hierbij 
om dat mensen zich zowel thuis als buitenshuis kunnen redden en dat ze mee kunnen 
doen in de maatschappij (SCP, 2014). Het idee is dat iedereen iets kan doen voor een 
ander, maar dat men zelf vaak ook meer kan dan op het eerste gezicht lijkt. Een 
belangrijk onderdeel van de Wmo is dan ook dat gemeenten uitgaan van de eigen kracht 
van hun burgers. De gemeente helpt  wanneer het nodig is, maar zorg en ondersteuning 
zijn niet vanzelfsprekend (Gemeente Oss, 2015a). 

De Wmo is een taak van gemeenten, waarbij zij verantwoording dienen af te leggen aan 
hun burgers. Het idee achter de decentralisatie van deze taken naar gemeenten, is dat 
gemeenten beter dan de landelijke overheid weten wat hun burgers nodig hebben, 
doordat zij dichter bij de burger staan. Hierdoor kunnen gemeenten meer maatwerk 
leveren dan het Rijk (Transitiebureau Wmo, n.d.). 

Sinds 1 januari 2015 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de Wmo. Dit betekent 
onder andere dat gemeenten niet meer enkel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de Wmo, maar ook voor het toezicht op en de handhaving van de geleverde kwaliteit 
(Kluwer Schulinck, 2014). Ook zijn er enkele zorgtaken die eerder via de voormalige 
AWBZ geregeld werden ondergebracht in de Wmo, te weten beschermd wonen en 
begeleiding. Begeleiding kan worden opgedeeld in dagbesteding, individuele begeleiding 
en kortdurend verblijf (Gemeente Oss, 2015a). 

Voor een indicatie voor beschermd wonen is aanleiding, wanneer iemand vanwege een 
psychische aandoening niet zelfstandig kan wonen zonder 24 uur per dag 
ondersteuning. Er wordt de cliënt dan een beschermde leefomgeving geboden 
(Transitiebureau Wmo, 2014b). Wanneer iemand vanwege een chronische ziekte of 
beperking lastig zelf een zinvolle invulling aan zijn dag kan geven, komt hij in 
aanmerking voor dagbesteding of individuele begeleiding. De cliënt brengt zijn dag door, 
bijvoorbeeld met een activiteit in groepsverband of als vrijwilliger bij een sportclub. De 
begeleiding kan zijn voor de cliënt zelf, maar ook voor de andere medewerkers in zijn 
omgeving om te leren omgaan met de persoon en zijn beperking (Gemeente Oss, 2015a). 
Kortdurend verblijf betreft zorg ter ontlasting van een mantelzorger, waarbij gedurende 
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maximaal drie etmalen per week het permanente toezicht op de cliënt van een 
mantelzorger wordt overgenomen. Bij al deze vormen van ondersteuning staat niet de 
voorziening die de cliënt ontvangt centraal, maar het resultaat dat hij met deze 
ondersteuning wil bereiken (VWS, 2014). 

 

2.2 Regionale samenwerking 

Sinds de decentralisatie zijn er verschillende actoren betrokken bij de Wmo. Hoewel 
gemeenten in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wmo en 
de nodige beleidsvrijheid hebben, dienen ze zich wel te houden aan de landelijk 
opgestelde kaders. Ook dienen gemeenten burgers te betrekken en verantwoording aan 
hen af te leggen (Transitiebureau Wmo, n.d.). Daar komt bij dat gemeenten intensief 
samen moeten werken en duidelijke afspraken moeten maken met zorgaanbieders. Zo 
heeft een gemeente dus te maken met het Rijk, zijn burgers en (semi-)publieke en 
private uitvoeringsorganisaties. Deze verschillende actoren opereren op verschillende 
niveaus en vanuit verschillende belangen. Gemeenten moeten de Wmo dus uitvoeren in 
een institutioneel gefragmenteerde context, wat vaak lastig is (Steenhuisen, Dicke & De 
Bruijn, 2009). 

Veel gemeenten kiezen er dan ook voor samen te werken op het gebied van de Wmo. Het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert dit. Ook biedt het 
ministerie ondersteuning bij het vormen van deze samenwerkingsverbanden, via 
informatievoorziening en de inzet van ambassadeurs (Plasterk, 2013). Ook de gemeente 
Oss heeft er samen met elf andere gemeenten in de regio Noordoost-oost Brabant voor 
gekozen samen te werken in de uitvoering van de nieuwe Wmo-taken. Deze regionale 
samenwerking tussen de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, 
Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel, biedt voordelen ten 
opzichte van het zelfstandig uitvoeren van de Wmo. Doordat de zorgtaken op grotere 
schaal worden ingekocht, zijn de kosten per gemeente lager (Boyne, 1995). Aangezien 
de wijzigingen in de Wmo gepaard gingen met bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid, 
zijn deze financiële voordelen zeer gewenst. Doordat de organisationele kosten dalen, 
blijft er namelijk meer geld over voor de daadwerkelijke ondersteuning van burgers 
(Gemeente Oss, 2015b). 

Ook biedt de uitvoering op grotere schaal meer mogelijkheden voor specialisatie (Boyne, 
1995) en daardoor voor meer maatwerk. Het is vaak niet efficiënt specialistische 
ondersteuning lokaal te organiseren. Binnen een regio van twaalf gemeenten zullen 
specifieke zorgvragen of behoeften eenvoudigweg vaker voorkomen dan binnen slechts 
één gemeente (Gemeente Oss, 2015b). Hierdoor wordt het binnen het regionale 
samenwerkingsverband eerder rendabel om in specifieke zorgbehoeften van burgers te 
voorzien. De samenwerking vergroot zo de uitvoeringskracht van de gemeente(n) 
(Plasterk, 2013). Doordat meer verschillende diensten en vormen van ondersteuning 
rendabel zijn, kan er ook meer maatwerk geleverd worden. 

De samenwerkingsafspraken tussen de twaalf gemeenten in de regio Noordoost-oost 
Brabant zijn vastgelegd in een zogenaamde centrumregeling. De gemeente Oss is 
aangewezen als centrumgemeente van de regio. Dit betekent dat zij voor alle twaalf 
betrokken gemeenten verantwoordelijk is voor de aanbesteding en inkoop van 
ondersteuning in het kader van de Wmo. Ze is gemandateerd voor de organisatie van de 
toegang tot ondersteuning, het afgeven van beschikkingen en het behandelen van 
bezwaar- en beroepsprocedures binnen de regio (Gemeente Oss, 2015a). Gezamenlijk 
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hebben de gemeenten afgesproken dat de aanbesteding van de Wmo ondersteuning 
gebeurt via de methode bestuurlijk aanbesteden. Als centrumgemeente is de gemeente 
Oss ook hier verantwoordelijk voor (Gemeente Oss, 2015b). 

 

2.3 Bestuurlijk aanbesteden 

De term ‘bestuurlijk aanbesteden’ werd in 2008 geïntroduceerd door adviesbureau 
Robbe&Partners. Volgens hen biedt bestuurlijk aanbesteden een antwoord op de vraag 
hoe contractrelaties zo ingericht kunnen worden dat ze tegemoet komen aan de 
complexiteit van het sociaal domein. Bij deze methode van aanbesteden sluit de 
overheid langdurige en flexibele contracten af met aanbieders in het sociaal domein, 
waarin niet alleen inhoudelijke afspraken maar ook formele overlegstructuren worden 
vastgelegd (Robbe&Partners, 2014). Wederzijdse afhankelijkheid tussen de overheid en 
de aanbieders staat centraal; beide partijen kunnen hun doelstellingen enkel realiseren 
met hulp van de ander (PIANOo, 2015). 

Bij bestuurlijk aanbesteden staat onderhandelen centraal. Niet alleen voordat het 
contract getekend wordt, maar ook gedurende de looptijd van het contract 
onderhandelen de gemeente en de aanbieders over bijvoorbeeld selectiecriteria, vormen 
van monitoring en prijsvorming. De gemeente faciliteert dit overleg- en 
onderhandelingsproces (PIANOo, 2015). Ook kunnen aanbieders, onder voorwaarden, 
altijd toe- en uittreden (Robbe&Partners, 2014). Adviesbureau Robbe&Partners (2014) 
stelt dat dit alles de methode van bestuurlijk aanbesteden erg flexibel en daardoor zeer 
geschikt maakt in een complexe en dynamische omgeving. Voor het bieden van 
ondersteuning in het kader van de Wmo wordt daarom vaak voor bestuurlijk 
aanbesteden gekozen (Transitiebureau Wmo, 2014a). 

Wanneer bestuurlijk aanbesteden als inkoopmodel voor de Wmo gebruikt wordt, vindt 
dus eerst een uitgebreid onderhandelingsproces plaats tussen de gemeenten en 
aanbieders. Er wordt gezamenlijk besproken wat een wenselijk en haalbaar niveau van 
uit te voeren dienstverlening is. De kennis en ervaring van aanbieders zijn hierbij erg 
belangrijk (Transitiebureau Wmo, 2014a). 

Zoals genoemd is de gemeente Oss als centrumgemeente van het regionale 
samenwerkingsverband in de regio Noordoost-oost Brabant voor de twaalf betrokken 
gemeenten verantwoordelijk voor de aanbestedingen in het kader van de Wmo. 
Aangezien de Wmo uit veel verschillende vormen van ondersteuning bestaat, heeft de 
gemeente niet één contract per aanbieder maar werkt ze met een basisovereenkomst en 
verschillende deelovereenkomsten (persoonlijke communicatie, Contractmanager, 10 
maart 2015).  

De basisovereenkomst is een contract dat de gemeente Oss namens de twaalf 
deelnemende gemeenten met alle geïnteresseerde aanbieders in de regio is aangegaan. 
De ondertekenaars vormen samen het Netwerk Sociaal Domein. Op 1 april 2015 waren 
dit ruim 160 aanbieders. Doordat tussentijdse toe- en uittreding mogelijk is, is dit aantal 
echter dynamisch. In de basisovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente de Wmo-
taken uitvoert voor haar burgers binnen het daarvoor beschikbare budget en dat de 
aanbieders dit onderschrijven. Alle algemene doelen en afspraken omtrent de Wmo zijn 
in dit contract vastgelegd (Gemeente Oss, 2014). 

Wanneer een aanbieder de basisovereenkomst heeft afgesloten met de gemeenten, 
levert hij echter nog geen zorg of ondersteuning. Hiervoor moet hij naast de 
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basisovereenkomst ook een deelovereenkomst hebben met de gemeenten. Per Wmo-
taak is er een deelovereenkomst opgesteld. Dit zijn deelcontracten per type 
ondersteuning. Zo is er een deelovereenkomst beschermd wonen, een 
deelovereenkomst kortdurend verblijf, enz. (persoonlijke communicatie, 
Contractmanager, 10 maart 2015).  

Afhankelijk van het aanbod en de expertise van de aanbieder sluit de gemeente bepaalde 
deelcontracten af met de aanbieder (Gemeente Oss, 2014). Zo heeft de ene aanbieder 
deelcontracten voor het leveren van beschermd wonen en kortdurend verblijf en heeft 
een andere aanbieder enkel een deelcontract voor dagbesteding. De afspraken en doelen 
specifiek voor het soort ondersteuning dat geleverd wordt, zijn vastgelegd in de 
deelcontracten.  

 

2.4 Vormen van overleg 

In de basisovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt voor de formele overleg- en 
onderhandelingsstructuur (Gemeente Oss, 2014). De gemeente Oss is hier als 
centrumgemeente verantwoordelijk voor. Zij faciliteert en organiseert verschillende 
structuren die overleg en onderhandeling mogelijk maken. 

Om het onderlinge contact binnen het Netwerk Sociaal Domein te vereenvoudigen heeft 
de gemeente Oss een digitale overlegstructuur opgezet: Pleio. Alle deelnemers van het 
Netwerk Sociaal Domein, dus alle zorgaanbieders en gemeenten die de 
basisovereenkomst aangegaan zijn, kunnen zich aanmelden voor deze Intranetsite. In 
deze digitale overlegstructuur worden relevante documenten gedeeld. Ook hebben 
deelnemers de mogelijkheid via deze website concrete voorstellen te doen ter 
aanpassing van de basis- en deelovereenkomsten. De site is zo ingericht dat alle 
deelnemers hier op kunnen reageren. Als centrumgemeente is Oss verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van de website (Gemeente Oss, 2014). 

Daarnaast organiseert de gemeente Oss fysieke overlegtafels. Dit zijn maandelijkse 
bijeenkomsten waar geselecteerde aanbieders fysiek met gemeenten in overleg gaan. De 
deelnemers aan deze overlegtafel zijn zo geselecteerd dat de belangen en percepties van 
alle aanbieders vertegenwoordigd zijn (Gemeente Oss, 2014). Tijdens de overlegtafels 
vragen gemeenten aanbieders om advies, worden lopende zaken en problemen 
besproken en worden eerder besproken wijzigingen in overeenkomsten vastgesteld. 
Deze bijeenkomsten zijn openbaar, wat betekent dat aanbieders die niet geselecteerd 
zijn om deel te nemen aan de overlegtafel, het overleg ook bij kunnen wonen 
(persoonlijke communicatie, Projectleider team Inkoop en Contractmanagement, 23 
maart 2015). 

Er is sprake van tweezijdige terugkoppeling tussen de website en de fysieke 
overlegtafel. Zo worden alle voorstellen en signalen die op de website worden 
aangedragen, besproken aan de overlegtafel. De voorstellen worden aan de overlegtafel 
voorlopig vastgesteld, waarna alle aanbieders via de website twee weken de tijd hebben 
op het voorlopige voorstel te reageren. Pas na deze reactietermijn worden de voorlopige 
voorstellen al dan niet uitgewerkt. Ook de notulen van de overlegtafel en andere 
relevante documenten worden op de website geplaatst (Gemeente Oss, 2014). 

Alle mogelijke aanpassingen aan de basis- en deelovereenkomsten worden dus 
besproken binnen het Netwerk Sociaal Domein. Voorstellen waar alle aanbieders achter 
staan worden uitgewerkt en ter stemming gebracht aan de overlegtafel. Wanneer zowel 
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de gemeenten als aanbieders het voorstel aannemen, wordt de betreffende 
overeenkomst aangepast. In de contracten is vastgelegd dat wanneer de gemeenten het 
voorstel niet aannemen, de overeenkomst niet verandert. Wanneer de gemeenten jet 
voorstel wel aannemen, maar de aanbieders niet, kan de overeenkomst eenzijdig 
worden aangepast. Aanbieders kunnen de overeenkomst in dit geval opzeggen 
(Gemeente Oss, 2014).  

Er is dus, overeenkomstig met de methode bestuurlijk aanbesteden, voortdurend 
overleg tussen de gemeenten en de aanbieders, al dan niet met contractuele 
aanpassingen als gevolg. De doelen en afspraken worden zo dus door de gemeenten en 
de aanbieders gezamenlijk geformuleerd. De gemeente Oss is als centrumgemeente 
verantwoordelijk voor de organisatie van de verschillende officiële overlegvormen. De 
precieze verantwoordelijkheden van zowel de gemeente als de aanbieders zijn 
contractueel vastgelegd in de basisovereenkomst. 

 

2.5 Contractmanagement 

Zoals gezegd zijn in de basis- en deelovereenkomsten verschillende afspraken en 
verantwoordelijkheden vastgelegd. Dat hier gedurende de looptijd van het contract 
regelmatig over onderhandeld en overlegd wordt, zegt niets over de mate waarin de 
gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden ook worden nagekomen. Om dit te 
bewaken is er sprake van contractmanagement. Het doel van het contractmanagement is 
het bereiken van de contractuele doelen (Nederlof, 2013). Hiervoor is strategisch 
contractmanagement nodig (Kelman, 2001). 

De VNG definieert in haar handreiking contractmanagement als “het proces waarbij 
wordt bewaakt of alle partijen bij een overeenkomst volledig voldoen aan hun 
verplichtingen, zodat wordt voldaan aan de operationele doelstellingen van het contract 
en de doelstellingen van de gemeente” (Bos, 2014). De gemeente Oss  deelt deze definitie 
(persoonlijke communicatie, Beleidsadviseur Inkoop, 13 april 2015). 
Contractmanagement is belangrijk, omdat partijen hun afspraken niet per definitie altijd 
nakomen. Hoewel er veelvuldig overleg is binnen het Netwerk Sociaal Domein, is er 
namelijk wel een spanningsveld tussen de wensen van de gemeente en de wensen van 
de aanbieders. Zo zijn er bijvoorbeeld spanningsvelden over de prijs die de gemeente 
aanbieders geeft voor bepaalde vormen van ondersteuning. Om te borgen dat de 
gemaakte compromissen in het contract in de praktijk ook worden nageleefd, is 
contractmanagement dus noodzakelijk (Bos, 2014). 

Een andere reden waarom contractmanagement zo belangrijk is, is omdat het contract, 
naar aanleiding van de formele overlegstructuren, tussentijds kan worden aangepast 
(Gemeente Oss, 2014). Hoewel dit ervoor zorgt dat het contract altijd goed aansluit bij 
de dynamische omgeving, maakt het de kans op onduidelijkheden ook groter. 
Contractmanagement kan dan bewaken dat de nieuwste afspraken en 
verantwoordelijkheden nageleefd worden. 

De gemeente Oss erkent dit belang en de voordelen van contractmanagement en heeft 
daarom per 1 maart twee contractmanagers aangesteld voor de nieuwe Wmo-
contracten. Deze contractmanagers maken deel uit van het gelijktijdig nieuwgevormde 
team Inkoop & Contractmanagement. Zij onderhouden contact met alle gecontracteerde 
zorgaanbieders en gaan na of de contractuele afspraken worden nagekomen. Ook zijn zij 
het eerste aanspreekpunt voor de zorgaanbieders betreffende vragen over de 
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contracten. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn onder de twee contractmanagers 
verdeeld, zodat aanbieders één duidelijk aanspreekpunt hebben  (persoonlijke 
communicatie, Contractmanager, 30 maart 2015). Dit verbetert de relatie met de 
aanbieder en vereenvoudigt de onderlinge communicatie, wat de kans op juridische 
risico’s verkleint (Bos, 2014). 

Veel aanbieders hebben naast de basisovereenkomst meerdere deelovereenkomsten 
afgesloten met de gemeente Oss. Doordat alle overeenkomsten van een aanbieder door 
dezelfde contractmanager bewaakt worden, worden niet alleen de contractuele 
afspraken per basisovereenkomst bewaakt, maar heeft de gemeente ook meer zicht op 
de algemene prestaties van de aanbieder (persoonlijke communicatie, Contractmanager, 
30 maart 2015). Zo ontstaat een helder beeld over het functioneren en de kwaliteit van 
de zorgaanbieder. Mogelijke risico’s zijn hierdoor vroegtijdig inzichtelijk bij de 
gemeente, wat vaak kostenbesparend werkt doordat tijdig ingrijpen nazorg en 
herstelwerkzaamheden kan beperken (Bos, 2014). 

De contractmanagers in de gemeente Oss hebben dus een directe relatie met de 
zorgaanbieders. Deze relatie kan, zowel door de contractmanager als de aanbieder, op 
verschillende manieren worden ingevuld. Welke soorten contractrelaties er zijn en 
waardoor bepaald wordt welk soort relatie ontstaat, wordt in het volgende hoofdstuk 
besproken. 
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H3. Theoretisch kader 

In het eerste hoofdstuk zijn de principal-agent en principal-steward theorie al kort 
genoemd. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze twee modellen van 
contractrelaties. Ook worden de bijbehorende instrumenten voor contractmanagement 
besproken. Hieruit volgt een weergave van de instrumenten per model, die in de praktijk 
getoetst kunnen worden. Als laatste wordt besproken en schematisch weergegeven hoe 
de twee modellen zich tot elkaar verhouden. 

 

3.1 Soorten contractrelaties 

Zoals in de inleiding al kort is genoemd, bestaan er twee theoretische modellen om 
contractrelaties te typeren: De principal-agent benadering en de principal-steward 
benadering. Beide benaderingen gaan uit van een opdrachtgever en opdrachtnemer, hier 
respectievelijke de gemeente Oss en de gecontracteerde zorgaanbieders. Het verschil 
tussen de twee benaderingen zit in de assumpties over het gedrag van beide partijen. 

Beide benaderingen veronderstellen ander gedrag van zowel opdrachtgever als 
opdrachtnemer. Dit gedrag wordt bepaald door de doelen en de informatie die de 
partijen hebben. Afhankelijk van het wel of niet overeenkomen van de doelen van de 
partijen en van de hoeveelheid informatie die de partijen hebben, kan een 
opdrachtgever-opdrachtnemers relatie getypeerd worden vanuit de principal-agent of 
de principal-steward benadering (Davis et al., 1997a). 

Aangezien aan een principal-agent relatie ander gedrag ten grondslag ligt dan aan een 
principal-steward relatie, is er ook een andere invulling van het contractmanagement 
nodig. Of opdrachtnemer en opdrachtgever wel of niet dezelfde doelen hebben, maakt 
verschil voor hoe je waarborgt dat de contractuele doelen bereikt worden (Nederlof, 
2013). De agent- en stewardbenadering bieden dan ook andere instrumenten voor 
contractmanagement (Van Slyke, 2006; Davis et al., 1997a). 

In de volgende paragrafen zullen de principal-agent benadering en de principal-steward 
benadering achtereenvolgens worden besproken. Er wordt dieper ingegaan op de 
assumpties die ten grondslag liggen aan de benaderingen en welk gedrag wordt 
verondersteld van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Ook wordt ingegaan op de 
manier waarop contractmanagement vanuit beide benaderingen ingevuld wordt, 
oftewel welke instrumenten de gemeente per benadering kan gebruiken om erop te 
sturen dat de afspraken en doelen, zoals vastgelegd in de contracten, nagekomen 
worden. 

 

3.2 Principal-agent theorie 

Het eerste model is het principal-agent model, ook wel bekend als agency theory. 

 

3.2.1 De ontstaansgeschiedenis 

Agency theory in zijn simpelste vorm gaat uit van een contract tussen twee partijen, 
namelijk een ‘koper’ en een ‘verkoper’, die beide als doel hebben hun eigen nut te 
maximaliseren. De koper wordt hierbij gezien als ‘principaal’, hij is de klant en stelt de 
eisen aan de dienst die hij afneemt. De verkoper, in de rol van ‘agent’, dient aan die eisen 
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te voldoen wil hij zijn dienst verkopen (Perrow, 1986). Centraal in dit proces staan twee 
assumpties: Dat de agent meer informatie heeft dan de principaal en dat de doelen van 
beide partijen conflicteren. De agent heeft alle informatie, omdat hij weet welke dienst 
hij aanbiedt. De principaal weet, voordat hij de dienst afneemt, niet of de dienst volledig 
voldoet aan zijn wensen. Omdat het vaak over specialistische diensten gaat, weet de 
principaal vaak ook niet precies welke dienst of in welke mate hij die dienst nodig heeft 
en is het van belang verantwoordelijkheden te delegeren naar de agent. Deze heeft 
immers de juiste expertise in huis. De conflicterende doelen uiten zich in de prijs die 
voor de dienst betaald wordt. De agent wil zoveel mogelijk winst maken en dus zoveel 
mogelijk diensten verkopen tegen een zo hoog mogelijke prijs. De principaal wil 
daarentegen enkel de minimaal nodige diensten afnemen tegen een zo laag mogelijke 
prijs. Door de informatie-asymmetrie is de agent in het voordeel. De principaal probeert 
daarom via (contractuele) afspraken en monitoring te waarborgen dat het gedrag van de 
agent aansluit bij de doelen van de principaal (Schillemans, 2010; Van Slyke, 2006; 
Besley, 2006; Olsen, 2000; Waterman & Meier, 1998; Fox & Hamilton, 1994; Eisenhardt, 
1989; Perrow, 1986; Pratt & Zeckhauser, 1985; Jensen & Meckling, 1976). 

Hoewel de originele agency theory eind jaren ‘60 in de economische wetenschappen is 
ontstaan, werd ze later breder geformuleerd onder de noemer ‘principal-agent theorie’ 
en zo ook steeds meer toegepast in onder andere de sociologie, politieke wetenschappen 
en bestuurskunde. In deze disciplines wordt de principal-agent verhouding niet perse 
gezien als koper-verkoper, maar is de relatie ook op andere manieren in te vullen, zoals 
werkgever-werknemer. In meer algemene zin gaat deze bredere principal-agent theorie 
over een contractuele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie (Eisenhardt, 1989). In de 
publieke sector worden deze contracten vaak gesloten over het leveren van sociale 
diensten (Van Slyke, 2006). Hierbij ligt, in tegenstelling tot de klassieke economische 
agency theory, de focus meer op beleidsmatige dan op financiële doelen (Waterman & 
Meier, 1998). 

Dat de principal-agent theorie van oorsprong een economische theorie is, zie je ook 
terug in het mensbeeld van het model. De principal-agent theorie gaat uit van de mens 
als homo economicus. Deze rationele en berekenende mens probeert altijd zijn eigen nut 
te maximaliseren tegen zo min mogelijk kosten. Zowel de principaal als agent worden 
vanuit dit mensbeeld bezien; beide proberen hun persoonlijke nut te maximaliseren. Dit 
is ook de oorzaak van de conflicterende doelen (Davis et al., 1997a). Uit deze houding 
volgt opportunistisch gedrag. Dit houdt in dat een agent focust op het maximaliseren van 
zijn eigen nut, in plaats van op het behalen van de doelen van de principaal. Alleen als de 
principaal het gedrag van de agent streng controleert en monitort, kan hij voorkomen 
dat de agent enkel in eigenbelang handelt (Van Slyke, 2006; Jensen & Meckling, 1976). 

 

3.2.2 Agency problem 

Door het opportunistisch gedrag kunnen zich twee problemen voordoen: Moral hazard 
en adverse selection, samen ook wel het agency problem genoemd (Eisenhardt, 1989). 
Het agency problem is een basisaspect van de agency theory (Davis, Schoorman & 
Donaldson, 1997b). 

Moral hazard heeft te maken met de verantwoordelijkheden die iemand heeft voor zijn 
gedrag. In de principal-agent theorie, waar de principaal als opdrachtgever de agent of 
opdrachtnemer inhuurt, is de principaal vaak eindverantwoordelijk voor het gedrag van 
de agent. Het is immers de principaal die de agent inhuurt als opdrachtnemer en dus 
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aangeeft welk gedrag hij van de agent verwacht. Hierdoor loopt de agent minder risico; 
als er iets fout gaat, is de principaal verantwoordelijk. Als gevolg hiervan zal de agent 
meer risico nemen, ten koste van de principaal (Pastoriza & Arino, 2008; Eisenhardt, 
1989). 

Er is sprake van adverse selection wanneer enkel partijen wiens gedrag ongunstig is 
voor de principaal, zaken met hem willen doen. Dit doet zich voor wanneer een agent  
onterecht aangeeft aan de wensen van de principaal te kunnen voldoen. De principaal 
heeft minder informatie dan de agent en kan daardoor niet beoordelen of de agent 
inderdaad de juiste kennis en informatie in huis heeft om aan zijn wensen te voldoen. 
Het gevolg is dat een principaal een agent inhuurt die niet het gewenste gedrag kan 
vertonen (Pastoriza & Arino, 2008; Eisenhardt, 1989). 

Een principaal kan met behulp van verschillende instrumenten zorgen dat een agent de 
contractuele afspraken nakomt en zo het agency problem voorkomen. Deze sturing, ook 
wel contractmanagement genoemd, is niet zonder kosten. Deze kosten zijn echter lager 
dan de kosten van de risico’s waar de principaal mee te maken kan krijgen als hij het 
gedrag van de agent niet stuurt of monitort. Netto levert het de principaal dus meer op 
om deze instrumenten wel in te zetten (Bos, 2014; Waterman & Meier, 1998).  

 

3.2.3 Instrumenten voor contractmanagement 

De risico’s voor de principaal komen voort uit het feit dat de agent zijn eigenbelang na 
wil streven, wat niet overeenkomt met de doelen van de principaal, en dat hij hier als 
gevolg van de informatie-asymmetrie de mogelijkheid toe heeft. Er zijn echter 
verschillende instrumenten waarmee een principaal dit opportunistische gedrag van de 
agent kan verminderen (Van Slyke, 2006; Daily, Dalton & Cannella, 2003; Davis et al., 
1997a). 

Allereerst kan de principaal gebruik maken van een beloningsstructuur, waarbij hij de 
agent beloont voor goed gedrag en sanctioneert voor slecht gedrag. Gedrag wordt gezien 
als goed wanneer het bijdraagt aan de bereiking van de doelen van de principaal. 
Wanneer de agent enkel in eigenbelang handelt valt dit onder slecht gedrag. Op deze 
manier raakt de agent gemotiveerd om goed gedrag te vertonen, aangezien dit hem een 
beloning oplevert. Door de doelen van de principaal na te streven, vergroot de agent dus 
tegelijkertijd zijn eigen nut. Hiermee zorgt de beloningsstructuur ervoor dat de doelen 
van de agent overeenkomen met de doelen van de principaal; het verkleint dus het 
doelenconflict (Van Slyke, 2006; Davis et al., 1997a). Er zijn meerdere manieren om een 
agent te belonen of sanctioneren. Een financiële beloningsstructuur, waarbij een agent 
bijvoorbeeld een financiële bonus kan ontvangen voor goed gedrag, is erg effectief in een 
principal-agent benadering (Davis et al., 1997a). Een andere manier die goed werkt is 
het gebruik van reputatie als beloning of sanctie. Het idee hierbij is dat de principaal de 
reputatie van een agent bij andere mogelijke opdrachtgevers kan opbouwen of juist 
afbreken, afhankelijk van of de agent de doelen van de principaal wel of niet nastreeft 
(Van Slyke, 2006). 

Om te kunnen belonen bij goed en sanctioneren bij slecht gedrag, dient de principaal wel 
zicht te hebben op wat de agent precies doet. Hiervoor kan hij gebruik maken van het 
tweede instrument; monitoring. Een principaal kan de agent monitoren via 
verschillende controlemechanismen, zoals audits, prestatiemetingen of periodieke 
rapportages (Schillemans, 2010; Van Slyke, 2006; Daily et al., 2003; Davis et al., 1997a). 
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Door deze controlemechanismen krijgt de principaal meer zicht op het gedrag van de 
agent. Hierdoor wordt het moeilijk voor de agent om ongezien opportunistisch te 
handelen (Davis et al., 1997a).  

Wanneer een principaal controlemechanismen wil gebruiken, moet het wel helder zijn 
waar hij precies op monitort en wat hij precies van de agent verwacht. In een principal-
agent relatie zijn afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan ook vaak zeer 
gedetailleerd contractueel vastgelegd (Van Slyke, 2006; Perrow, 1986). 

 

3.2.4 Kritiek op de principal-agent theorie 

Door de jaren heen is er al veel kritiek geleverd op de principal-agent theorie. De drie 
centrale assumpties waar de theorie vanuit gaat, namelijk informatie-asymmetrie, 
conflicterende doelen en opportunistisch gedrag, zijn alle drie ter discussie gesteld. Ook 
worden er vraagtekens gezet bij het idee van volledige informatie. 

Volgens de principal-agent theorie is er sprake van informatie-asymmetrie in het 
voordeel van de agent. Omdat de contracten vaak over specialistische diensten gaan, 
heeft de opdrachtnemer technische informatie en expertise die bij de opdrachtgever 
ontbreekt. Hierdoor kan hij opportunistisch gedrag vertonen (Waterman & Meier, 1998; 
Eisenhardt, 1989). Waterman en Meier (1998) stellen vraagtekens bij deze assumptie. 
Volgens hen heeft een opdrachtnemer over het algemeen inderdaad meer technische, 
specialistische informatie, maar tegelijkertijd heeft de opdrachtgever zijn eigen 
expertises waarop hij meer kennis en informatie heeft dan de opdrachtnemer. De 
principaal en agent hebben dus vooral andere informatie. Hierdoor is er wel sprake van 
een informatie-asymmetrie, maar of deze altijd in het voordeel is van de agent is 
discutabel. Dit zal per contractrelatie verschillen. 

Ook op de assumptie van conflicterende doelen is kritiek (Arthurs & Busenitz, 2003; 
Waterman & Meier, 1998). Wanneer je uitgaat van een economische markt, waar de 
agency theory in eerste instantie is opgekomen, zullen de doelen van principaal en agent 
inderdaad conflicteren. In deze marktsituatie wil de verkoper namelijk zoveel mogelijk 
winst maken, terwijl de koper zo min mogelijk wil betalen voor de diensten. Hun 
belangen met betrekking tot de prijs die tot stand komt, liggen dus lijnrecht tegenover 
elkaar. In een opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie in de publieke sector ligt de focus 
echter niet zozeer op financiële belangen, maar meer op beleidsmatige doelen. De 
beleidsmatige doelen van principaal en agent kunnen inderdaad conflicteren, maar dit 
hoeft niet altijd zo te zijn (Waterman & Meier, 1998). Zeker wanneer de overheid een 
organisatie contracteert voor het leveren van sociale diensten, bestaat er vaak 
overeenstemming in het doel om die dienst zo goed mogelijk te leveren (Van Slyke, 
2006). Of er sprake is van conflicterende doelen zal bij een contractrelatie in de publieke 
sector dus per situatie verschillen. Wanneer er geen doelenconflict is, is de principal-
agent theorie echter geen geschikte theorie om de contractrelatie te duiden (Arthurs & 
Busenitz, 2003). 

Een derde kritiekpunt dat regelmatig geleverd wordt op de principal-agent theorie, is 
dat het mensbeeld waar de benadering van uitgaat te simplistisch is. Zeker in de 
publieke sector is opportunistisch gedrag niet altijd een gegeven (Bundt, 2000; Perrow, 
1986). Juist omdat het bij contractrelaties in de publieke sector veelal gaat om de 
uitvoering van beleid en hier niet altijd sprake is van een belangenconflict, gedragen 
opdrachtnemers zich niet altijd opportunistisch. Daar komt bij dat een opdrachtnemer 
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niet volledig geïnformeerd is, maar er sprake is van bounded rationality (Eisenhardt, 
1989). Zijn handelen is slechts gebaseerd op de beperkte informatie die hij heeft, niet op 
de informatie die ontbreekt (Simon, 1991). Hierdoor is het vaak niet eens mogelijk om 
bewust opportunistisch te handelen. 

 

3.3 Principal-steward theorie 

Na de principal-agent theorie wordt nu het tweede model voor contractrelaties 
beschreven; de principal-steward theorie. Dit model geeft antwoord op een deel van de 
kritiekpunten op het principal-agent model. 

 

3.3.1 De kern 

Een tweede model om naar contractrelaties te kijken is de principal-steward 
benadering, ook wel bekend als stewardship theory (Pastoriza & Arino, 2008). Deze 
theorie is ontstaan als reactie op de tekortkomingen van de principal-agent benadering. 
Terwijl in de agentbenadering altijd wordt uitgegaan van een doelenconflict tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer, gaat de principal-steward benadering uit van 
contractrelaties waarbij beide partijen dezelfde doelen nastreven (Schillemans, 2013; 
2010; Van Slyke, 2006; Arthurs & Busenitz, 2003; Davis et al., 1997a). De steward is, in 
tegenstelling tot de agent, niet uit op het maximaliseren van zijn eigenbelang, maar juist 
gericht op het groeps- of organisatiebelang (Schillemans, 2010). Dit zie je bijvoorbeeld 
bij sociale diensten, waar opdrachtgever en opdrachtnemer vaak een gezamenlijk 
groepsbelang hebben, namelijk het leveren van een zo goed mogelijke dienst aan de 
samenleving (Van Slyke, 2006). 

Net als het principal-agent model, beschrijft het principal-steward model een 
contractrelatie tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer. De stewardbenadering 
gaat echter niet uit van een opportunistische opdrachtnemer, die enkel zijn eigen nut 
probeert te maximaliseren, maar gaat er juist vanuit dat opdrachtnemers gemotiveerd 
zijn om de doelen van de opdrachtgever na te streven (Van Slyke, 2006; Davis et al., 
1997a). Dit gedrag is net als gedrag in agency theory rationeel; zowel agents als 
stewards proberen zoveel mogelijk nut te realiseren. Het verschil is dat stewards meer 
nut zien in het bereiken van organisationele doelen, dan in het bereiken van 
persoonlijke doelen (Pastoriza & Arino, 2008; Davis et al., 1997b). Een steward maakt 
zich de doelen van een principaal dus eigen, wat ertoe leidt dat opdrachtgever en 
opdrachtnemer gezamenlijke doelen hebben (Van Slyke, 2006; Davis et al., 1997a).  

In een principal-steward relatie is er dus geen sprake van conflicterende doelen. De 
informatie-asymmetrie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zien we wel terug. Net 
als in het principal-agent model gaat het contract over complexe diensten waar 
specialistische kennis voor nodig is die de opdrachtgever zelf niet heeft. Daarom gaat hij 
ook een relatie aan met de opdrachtnemer, die wel de juiste kennis en expertise in huis 
heeft. Hoewel de steward dus net als de agent een informatievoorsprong heeft op de 
principaal, levert dit in de stewardbenadering geen problemen op. Principaal en steward 
streven immers dezelfde doelen na (Schillemans, 2010; Davis et al., 1997a). De 
principal-steward relatie is dan ook gebaseerd op vertrouwen (Van Slyke, 2006; Davis et 
al., 1997a). De principaal heeft er vertrouwen in dat de steward doet wat het beste is 
voor de organisatie en de steward vertrouwt erop dat hij de mogelijkheden krijgt om zo 
te handelen (Bundt, 2000). 
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3.3.2 Belang van contractmanagement 

Hoewel een steward de doelen van de principaal nastreeft, is er toch 
contractmanagement nodig. Niet om opportunistisch gedrag te voorkomen, zoals bij de 
principal-agent theorie, maar om te waarborgen dat de gezamenlijke doelen 
daadwerkelijk bereikt worden. Zoals eerder genoemd worden contractrelaties in de 
publieke sector vaak aangegaan met organisaties die sociale diensten leveren. Deze 
diensten bevinden zich vaak op een imperfecte markt en de resultaten zijn vaak moeilijk 
meetbaar en zichtbaar (Van Slyke, 2006; Kelman, 2001). Dit maakt het lastig om 
duidelijke, allesomvattende afspraken vast te leggen in het contract (Romzek & 
Johnston, 2002). Contractmanagement is dan nodig om te zorgen dat de gezamenlijke 
doelen behaald worden, ondanks dat ze niet altijd helder geformuleerd zijn. 

Ook kan een juiste invulling van het contractmanagement gebruikt worden om een 
stewardrelatie te stimuleren (Pastoriza & Arino, 2008). Dit is voor beide partijen 
voordelig. Doordat in een principal-steward relatie geen sprake is van opportunistisch 
gedrag en er dus ook geen constante controle van de opdrachtnemer nodig is, brengt 
voor de principaal een principal-steward relatie op de lange termijn namelijk minder 
kosten met zich mee dan een principal-agent relatie. Voor de opdrachtnemer is een 
stewardrelatie voordelig, omdat hij hierin meer autonomie krijgt (Pastoriza & Arino, 
2008; Van Slyke, 2006). 

In tegenstelling tot contractmanagement in een principal-agent relatie, wat vooral 
bedoeld is om een agent te controleren, is contractmanagement in een principal-steward 
relatie dus vooral bedoeld om de steward te faciliteren of empoweren in het behalen van 
de gezamenlijke doelen (Davis et al., 1997a) en om een principal-steward benadering te 
stimuleren bij de opdrachtnemer (Pastoriza & Arino, 2008).  

 

3.3.3 Instrumenten voor contractmanagement 

Om de steward te faciliteren heeft een principaal verschillende instrumenten. Een eerste 
instrument is het verlenen van autonomie. De steward dient specialistische diensten te 
leveren in een dynamische omgeving. Hierbij is het van belang dat hij voldoende 
autonomie heeft om te kunnen handelen, ook wanneer de situatie verandert (Davis et al., 
1997a). 

Een instrument dat hierbij aansluit is om de contractuele afspraken op kaderniveau te 
formuleren. Wanneer afspraken zeer gedetailleerd zijn, blijft er voor de steward 
namelijk weinig ruimte over om zijn autonomie ook daadwerkelijk te gebruiken (Davis 
et al., 1997a). Ook maken teveel details het lastig voor de steward om zijn handelen aan 
te passen aan de dynamische omgeving. 

Een ander instrument dat gebruikt kan worden is het ontwikkelen van een gedeelde 
cultuur en gedeelde normen. Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer deze delen, 
zullen ze elkaar beter begrijpen. Dit verhoogt het vertrouwen in elkaar (Van Slyke, 
2006). 

Een laatste instrument is het motiveren van de opdrachtnemer, zodat hij zich extra hard 
inzet om de gezamenlijke doelen te behalen. Vooral het intrinsiek motiveren van de 
steward is effectief (Pastoriza & Arino, 2008; Van Slyke, 2006). Een principaal kan een 
steward intrinsiek motiveren door hem (meer) verantwoordelijkheden te geven, zijn 
vertrouwen in hem expliciet te uiten of zijn reputatie positief te verbeteren (Van Slyke, 
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2006). Met deze instrumenten bevestigt de opdrachtgever dat hij vertrouwen heeft in de 
deskundigheid van de opdrachtnemer en zijn vermogen de gezamenlijke doelen na te 
streven. Dit stimuleert de opdrachtnemer om een stewardrol aan te nemen en zich extra 
in te zetten voor de gezamenlijke doelen (Pastoriza & Arino, 2008). 

 

3.3.4 Kritiek op de principal-steward theorie 

In tegenstelling tot de principal-agent theorie, is de stewardtheorie nog weinig gebruikt 
in wetenschappelijk onderzoek. Er is dan ook nog niet veel kritiek geuit op deze 
benadering. Wel stelden Albanese, Dacin en Harris (1997) de ideeën van Davis et al. 
(1997a) ter discussie. Davis et al. zouden een aantal zaken expliciet benoemen als 
horend bij de stewardbenadering, terwijl deze volgens Albanese et al. ook terug te zien 
zijn in de principal-agent theorie. Hun grootste commentaar is dan ook dat “Stewardship 
theory loses explanatory power when examined against a more complete agency theory” 
(Albanese et al., 1997, p. 610).  

In een artikel reageren Davis et al. (1997b) op de discussie over hun stewardtheorie. Ze 
erkennen dat er tussen een simpele principal-agent en een principal-steward relatie, 
inderdaad een meer complete of verder gevorderde agentrelatie kan zitten. Ook wordt 
benadrukt dat de aard van de relatie door de tijd heen kan veranderen. Zo kan een 
contractrelatie beginnen als principal-agent, maar uitgroeien tot een principal-steward 
relatie wanneer de belangen van de contractpartijen dichter bij elkaar komen te liggen.  

Waar Davis et al. (1997a; 1997b) het hebben over de principal-agent vs. de principal-
steward theorie, hebben Albanese et al. (1997) het dus over een meer en minder 
complete principal-agent theorie. Hoewel ze andere termen gebruiken, lijkt de inhoud 
van de soorten relaties grotendeels overeen te komen. Echte kritiek op de 
stewardbenadering is hiermee dus niet gegeven. Wel roept deze discussie (Albanese et 
al., 1997; Davis et al., 1997b) de vraag op hoe we de twee modellen voor contractrelaties 
moeten interpreteren. Zijn het twee aparte modellen, of lopen ze in elkaar over? 

 

3.4 Glijdende schaal 

Hoewel de principal-agent en principal-steward theorie in bestaande literatuur als twee 
aparte modellen voor contractrelaties worden gepresenteerd (Van Slyke, 2006; Davis et 
al., 1997a), kun je je afvragen of dit de beste weergave is. Verschillende auteurs 
(Pastoriza & Arino, 2008; Albanese et al., 1997; Davis et al., 1997b) wijzen erop dat de 
aard van een contractrelatie nooit statisch is. Belangen van partijen veranderen door de 
tijd en komen zo dichter bij of verder van elkaar af te liggen. Ook vertrouwen in elkaar 
kan groeien of juist breken. Wat begint als principal-agent relatie, kan veranderen in een 
principal-steward relatie, of juist andersom (Pastoriza & Arino, 2008). 

Deze mogelijke verschuivingen lijken erop te wijzen dat de twee modellen van 
contractrelaties met elkaar samenhangen. Principal-agent en principal-steward theorie 
moeten dan ook niet gezien worden als twee losse modellen, maar als de uitersten van 
één continuüm. De aard van een contractrelatie kan zich op elke mogelijke plek op dit 
continuüm bevinden: Volledig aan de kant van de agentbenadering, volledig aan de kant 
van de stewardbenadering of ergens ertussen. In figuur 1 is te zien hoe dit continuüm er 
schematisch uitziet. 
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Figuur 1. Continuüm van contractrelaties 

Het benaderen van de twee modellen als uitersten van een continuüm maakt het 
dynamische karakter van de contractrelatie inzichtelijker. Het maakt het echter wel 
lastiger een contractrelatie te duiden. Bepalen of een contractrelatie vanuit de 
agenttheorie of de stewardtheorie benaderd wordt, kan met behulp van de kenmerken 
van beide modellen gemeten worden. Bepalen waar op het continuüm een 
contractrelatie zich precies bevindt, is een stuk minder eenduidig vast te stellen. Voor de 
uitvoerbaarheid van dit onderzoek worden de contractrelaties tussen de gemeente Oss 
en de gecontracteerde zorgaanbieders daarom op slechts drie mogelijke plekken op het 
continuüm geplaatst: Een principal-steward relatie, een principal-agent relatie of een 
gecombineerde relatie (zie figuur 2).  

 
Figuur 2. Mogelijke relaties op het continuüm 

 

3.5 Samenvatting 

Er bestaan twee modellen om contractrelaties te typeren: Het principal-agent en het 
principal-steward model. Deze modellen staan niet los van elkaar, maar zijn de twee 
uitersten van een continuüm waarop contractrelaties te plaatsen zijn. Er is sprake van 
een principal-agent relatie wanneer er informatie-asymmetrie is, de opdrachtgever en 
opdrachtnemer conflicterende doelen hebben en wanneer beide partijen zich 
opportunistisch gedragen. Een principal-steward relatie doet zich voor wanneer de 
opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijke doelen nastreven en elkaar vertrouwen. 
Ook in dit geval is er sprake van informatie-asymmetrie, maar dat is in deze relatie niet 
problematisch. In tabel 1 zijn de kenmerken van beide typen contractrelaties 
schematisch weergegeven. Wanneer een contractrelatie kenmerken van beide modellen 
toont, is er sprake van een gecombineerde relatie. 

Tabel 1. Kenmerken van contractrelaties 

Principal-agent model Principal-steward model 

Conflicterende doelen Gezamenlijke doelen 

Informatie-asymmetrie Informatie-asymmetrie 

Opportunistisch gedrag Wederzijds vertrouwen 

 

Hoewel om een andere reden, is in alle soorten relaties contractmanagement nodig. In 
een principal-agent relatie probeert de principaal het opportunistisch gedrag van de 
agent te verminderen. Dit kan hij doen met behulp van een financiële 
beloningsstructuur, door de reputatie van de agent te beïnvloeden, door te monitoren 
met behulp van controlemechanismen, zoals audits, prestatiemetingen en periodieke 
rapportages en door afspraken gedetailleerd vast te leggen. In een principal-steward 
relatie dient het contractmanagement vooral om de steward te faciliteren en om een 
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stewardbenadering te stimuleren bij de opdrachtnemer. Ook hiervoor kan de principaal 
verschillende instrumenten gebruiken, namelijk het vergroten van de autonomie van de 
steward, contractuele afspraken formuleren op kaderniveau, het ontwikkelen van 
gedeelde cultuur en normen en de steward intrinsiek motiveren door vertrouwen in 
hem te uiten, zijn reputatie te bevorderen en zijn verantwoordelijkheden te vergroten. 
Deze instrumenten voor contractmanagement per type contractrelatie zijn schematisch 
weergegeven in tabel 2. In een gecombineerde relatie kunnen alle instrumenten voor 
contractmanagement gebruikt worden. Welke instrumenten in dit geval aan te raden 
zijn, is afhankelijk van het doel van het contractmanagement. Dit kan overeenkomen met 
het doel van contractmanagement bij een principal-agent relatie of het doel bij een 
principal-steward relatie. 

Tabel 2. Instrumenten voor contractmanagement per type contractrelatie 

Principal-agent model Principal-steward model 

Financiële beloningsstructuur Autonomie 

Belonen via reputatiebeïnvloeding Gedeelde cultuur en normen 

Monitoring via controlemechanismen 

- Audits 

- Prestatiemetingen 

- Periodieke rapportages 

Intrinsiek motiveren 

- Vertrouwen uiten 

- Reputatie bevorderen 

- Verantwoordelijkheden vergroten 

Gedetailleerde contractuele afspraken Contractuele afspraken op kaderniveau 
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H4. Methoden 

Dit hoofdstuk gaat in op de gebruikte onderzoeksmethoden en geeft het conceptueel 
model weer. De in het vorige hoofdstuk besproken modellen voor contractrelaties en 
bijbehorende instrumenten voor contractmanagement worden geoperationaliseerd. 
Daarna wordt er ingegaan op de dataverzameling. Het gebruik van de enquête, het 
interview en de documentanalyse zullen achtereenvolgens besproken worden. Hierna 
wordt ingegaan op de manier waarop deze gegevens geanalyseerd zijn. Het hoofdstuk 
sluit af met aandacht voor de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. 

 

4.1 Onderzoeksmethoden 

Dit onderzoek is deductief van aard, oftewel theoriegestuurd (Neuman, 2003). Vanuit 
een uitgebreide theoretische verkenning is de basis gelegd voor de empirische 
dataverzameling. Daarnaast is er sprake van een prescriptief of evaluatief onderzoek 
(Van Thiel, 2007). Dit onderzoek resulteert dan ook in aanbevelingen voor de gemeente 
Oss. 

De methoden die voor dit onderzoek gebruikt zijn kunnen worden gekenmerkt als een 
mixed methods design: Er is van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gebruik 
gemaakt. Door de combinatie van methoden worden de minder sterke punten van de 
ene methode gecompenseerd door de sterkere punten van de andere methode. De 
voordelen van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek worden dus benut en vullen 
elkaar aan (Tashakkori & Teddlie, 2010). In de volgende paragrafen wordt uitgebreid 
ingegaan op de kwalitatieve en kwantitatieve methoden van dataverzameling. Later in 
dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de bijbehorende kwalitatieve en 
kwantitatieve analysemethoden. 

De eerste drie deelvragen van dit onderzoek, zoals geformuleerd in hoofdstuk 1, zijn 
reeds beantwoord met behulp van bestaande theorie. Met behulp van empirisch 
onderzoek worden de overige drie deelvragen beantwoord. Via een enquête, interviews 
en documentanalyse wordt onderzocht welke contractrelaties er zijn en welke 
instrumenten voor contractmanagement de gemeente Oss gebruikt. In paragraaf 3 van 
dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de operationalisatie van de te meten 
variabelen. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeente Oss, maar had ook in andere gemeenten 
uitgevoerd kunnen worden. Voor het onderzoek is echter expliciet de gemeente Oss 
benaderd, omdat voorafgaand aan het onderzoek al duidelijk was dat de gemeente Oss 
er bewust voor kiest om met aanbieders in gesprek te gaan over de contracten en hun 
input mee te nemen bij de vormgeving van de contracten. Dit maakt de contractrelatie 
tussen de gemeente Oss en haar zorgaanbieders interactief en daarmee interessant om 
te onderzoeken. Toen uit een eerste gesprek met de gemeente bleek dat zij zelf ook 
duidelijk behoefte hadden aan meer kennis en informatie over het contractmanagement 
voor deze contractrelaties, is in overleg met de gemeente besloten dit onderzoek uit te 
voeren. 

 

4.2 Conceptueel model 

Het vorige hoofdstuk is geëindigd met een samenvatting van de theorie. In tabel 1 en 2 is 
weergegeven welke kenmerken beide typen contractrelaties hebben en welke 
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instrumenten voor contractmanagement het beste ingezet kunnen worden per type 
relatie. Op basis hiervan is per type contractrelatie een conceptueel model opgesteld. 

In figuur 3 is het conceptueel model voor een principal-agent relatie weergegeven. In het 
model zijn de verbanden tussen de contractrelatie en de instrumenten voor 
contractmanagement weergegeven. Op basis van de in het vorige hoofdstuk besproken 
theorie valt te verwachten dat in een principal-agent relatie geen gebruik wordt 
gemaakt van het vergroten van autonomie van de aanbieder, het bevorderen van een 
gedeelde cultuur en normen en het intrinsiek motiveren van de aanbieder, terwijl er wel 
gebruik wordt gemaakt van een financiële beloningsstructuur, het belonen van 
aanbieders via reputatiebeïnvloeding, controlemechanismen en veel detail in de 
contractuele afspraken. Er is dus sprake van een positief verband tussen een principal-
agent relatie en de instrumenten voor contractmanagement behorend bij dit type relatie 
en een negatief verband tussen een principal-agent relatie en de vier instrumenten 
behorende bij een principal-steward benadering. 

 

Figuur 3. Conceptueel model principal-agent relatie 

Figuur 4 geeft het conceptueel model voor een principal-steward relatie weer. Ook hier 
zijn de verbanden tussen de contractrelatie en de instrumenten voor 
contractmanagement weergegeven. De verbanden in het model zijn grotendeels 
tegenovergesteld aan die tussen een principal-agent relatie en de instrumenten voor 
contractmanagement: Er is een positief verband te verwachten tussen de principal-
steward relatie en de eerste drie instrumenten voor contractmanagement en een 
negatief verband tussen een principal-steward relatie en het vierde, zesde en zevende 
instrument. Wat hier echter extra aandacht verdient is het verband tussen een principal-
steward relatie en het belonen van aanbieders via reputatiebeïnvloeding. Hoewel dit in 
de theorie naar voren komt als een instrument dat gebruikt wordt in principal-agent 
relaties, is de verwachting toch dat er ook een positief verband is tussen dit instrument 
en een principal-steward relatie. Het belonen van aanbieders via beïnvloeding van hun 
reputatie, is namelijk ook een manier om aanbieders intrinsiek te motiveren. Dit 
verband tussen de twee instrumenten is daarom ook weergegeven in het conceptueel 
model in figuur 4. 

 

Figuur 4. Conceptueel model principal-steward relatie 
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4.3 Operationalisatie 

Het voorgaande hoofdstuk is geëindigd met twee tabellen waarin de kenmerken van de 
modellen van contractrelaties en de bijbehorende instrumenten voor 
contractmanagement zijn opgesomd (zie tabel 1 en 2). Deze kenmerken en 
instrumenten worden gebruikt om te bepalen welk type contractrelatie de gemeente Oss 
met haar aanbieders heeft en hoe de gemeente het contractmanagement rondom deze 
contracten heeft ingericht. Hiervoor worden de kenmerken en instrumenten eerst 
geoperationaliseerd. De volledige operationalisatie is te vinden in tabel 3. 

Eén kenmerk van het type contractrelatie is niet meegenomen in de operationalisatie, 
namelijk of er sprake is van informatie-asymmetrie. Bij beide typen contractrelaties is er 
volgens de theorie sprake van informatie-asymmetrie. Hierdoor is dit kenmerk niet 
informatief bij het bepalen welk type contractrelatie zich voordoet in de praktijk. Dit 
kenmerk wordt verder dan ook niet meegenomen in het empirisch onderzoek. 

Voor elk van de geoperationaliseerde variabelen is eerst de theoretische definitie, zoals 
al beschreven in het vorige hoofdstuk, specifiek toegespitst op dit onderzoek. 
Vervolgens zijn per variabele enkele indicatoren geformuleerd. Deze indicatoren kunnen 
in de praktijk gemeten worden, zodat bepaald kan worden in hoeverre de 
corresponderende variabele zich voordoet. Vervolgens is per indicator aangegeven met 
welke methode voor dataverzameling deze gemeten kan worden: Middels de enquête, 
de interviews en/of de documentanalyse. 

Neem bijvoorbeeld de variabele ‘wederzijds vertrouwen’. In dit onderzoek betekent 
wederzijds vertrouwen dat de gemeente Oss en de gecontracteerde zorgaanbieder erop 
vertrouwen dat ze beide de gezamenlijke doelen nastreven. Ze durven zich kwetsbaar 
op te stellen tegenover elkaar, omdat ze het vertrouwen hebben dat de andere partij 
daar geen misbruik van maakt (Van Slyke, 2006). Of hier sprake van is, is te meten aan 
de hand van vier indicatoren. 

Ten eerste kan er gekeken worden naar de hoeveelheid mechanismen die de gemeente 
gebruikt om de aanbieders te monitoren. Hoe meer controlemechanismen de gemeente 
gebruikt, hoe minder vertrouwen ze in de aanbieder heeft. Wanneer de gemeente er 
volledig op zou vertrouwen dat de aanbieder de gezamenlijke doelen nastreeft, hoeft dit 
immers niet meer gecontroleerd te worden. De hoeveelheid controlemechanismen 
wordt op twee manieren onderzocht. Met behulp van de documentanalyse wordt 
onderzocht hoeveel controlemechanismen er formeel zijn vastgelegd. Daarnaast wordt 
met behulp van de enquête onderzocht in welke mate de aanbieder in de praktijk 
daadwerkelijk door de gemeente gecontroleerd wordt. Dit zou kunnen afwijken van de 
contractueel vastgelegde controlemechanismen. Dit wordt bevraagd in stelling 14 van 
de enquête: De gemeente controleert regelmatig het handelen van mijn organisatie (zie 
bijlage 1). 

Ten tweede kan de aanwezigheid van wederzijds vertrouwen gemeten worden door te 
kijken naar de handelingsvrijheid die de aanbieder van de gemeente krijgt. Hoe meer 
vrijheid en autonomie de partijen elkaar geven, hoe kwetsbaarder ze zichzelf opstellen 
en hoe meer vertrouwen ze dus in elkaar hebben (Van Slyke, 2006; Davis et al., 1997). 
Stelling 13 van de enquête onderzoekt of de aanbieders vinden veel handelingsvrijheid 
te hebben. Via de interviews wordt onderzocht hoe de gemeente hier over denkt. 
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Tabel 3. Operationalisatie variabelen 

Variabele Definitie Indicator Methoden: 

Enquête 

 

Interviews 

 

Document-
analyse 

Conflicterende 
doelen 

Tegenstelling tussen de in de 
deelovereenkomst vastgelegde 
doelen en de belangen van de 
aanbieder 

 Doelen zoals geformuleerd in de 
deelovereenkomst 

 Aansluiting tussen contractuele 
doelen en de belangen van de 

aanbieder 

 
 

X 

 
 

X 

X 

Gezamenlijke 
doelen 

Overeenkomst tussen de in de 
deelovereenkomst vastgelegde 
doelen en de belangen van de 
aanbieder 

 Doelen zoals geformuleerd in de 
deelovereenkomst 

 Aansluiting tussen contractuele 
doelen en de belangen van de 
aanbieder 

 
 

X 

 
 

X 

X 

Opportunistisch 
gedrag 

Handelen om de eigen doelen na te 
streven in plaats van de beste 
ondersteuning te garanderen 

 Verschil tussen de belangen van 
de aanbieder en van de gemeente 

 Handelen van de aanbieder en 

gemeente in strijd met de 
gezamenlijke doelen 

X 
 
X 

X 
 
X 

 

Wederzijds 
vertrouwen 

De gemeente Oss en de 
zorgaanbieder vertrouwen erop dat 

ze beide de gezamenlijke doelen 
nastreven 

 (bijna) geen controlemechanismen 
 Veel handelingsvrijheid voor de 

aanbieders 
 Regelmatig overleg tussen de 

aanbieders en de gemeente 
 Expertise van de aanbieder in de 

gecontracteerde zorgtaken 

X 
X 

 
X 
 
X 

 
X 

 
X 
 
X 

X 
 

 

Controle-
mechanismen 

De gemeente Oss gebruikt harde, 
kwantitatieve metingen om de 

aanbieders te controleren 

 Audits bij aanbieders door de 
gemeente 

 Prestatiemetingen door de 
gemeente bij de aanbieders 

 Verplichting voor de aanbieder tot 
periodiek rapporteren 

X 
 

X 
 
X 

X 
 

X 
 
X 

X 
 

X 
 
X 

Financiële 
beloningsstructuur 

Gedrag van aanbieders wordt door 
de gemeente Oss beloond of 
gesanctioneerd met financiële 

middelen 
 
 

 Bonussen vanuit de gemeente 
voor de aanbieder 

 Kwaliteitsbeoordeling van de 

aanbieder door de gemeente 

X 
 
X 

X 
 
X 

X 
 
X 
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Beloning via 
reputatie-

beïnvloeding 

Gedrag van aanbieders wordt door 
de gemeente Oss beloond of 
gesanctioneerd door de reputatie 
van de aanbieder te beïnvloeden 

 Oordeel van de gemeente over de 
aanbieder 

 Naamsbekendheid aanbieder bij 
derden 

 Beoordeling van de aanbieder 

door de gemeente naar derden toe 

X 
 
X 

 
 

 
 
X 

 

Autonomie  Aanbieders krijgen van de 
gemeente Oss de vrijheid en 

mogelijkheid om zelf te handelen en 
eigen keuzes te maken 
 

 Aanbieder heeft geen 
toestemming van de gemeente 

nodig voor handelen 
 Aanbieder is verplicht zich te 

verantwoorden aan de gemeente 

X 
 

 
X 

X 
 

 
X 

X 

Gedeelde cultuur 

en normen 

De gemeente Oss en de aanbieders 

delen dezelfde normen en cultuur 

 Harmonieus overleg tussen 

gemeente en aanbieders 
 Gedeelde werkwijze tussen 

gemeente en aanbieders 

X 

 
X 

X 

 
X 

X 

Intrinsiek 
motiveren 

De gemeente Oss motiveert de 
aanbieders via intrinsieke 

motivatiemiddelen 

 De gemeente uit vertrouwen in de 
aanbieder 

 De gemeente stimuleert de 

positieve reputatie van de 
aanbieder 

 De gemeente geeft de aanbieder 
verantwoordelijkheden 

X 
 

X 

 
 
X 

X 
 

X 

 
 
X 

 
 

 

 
 
X 

Detail in afspraken De mate van detail in de afspraken 
zoals geformuleerd in de 
deelovereenkomsten 

 Hoeveelheid details in 
contractafspraken 

 Cijfermatige details in 

contractafspraken 

X X  
 
X 
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Een derde indicator voor wederzijds vertrouwen is de expertise die de partijen in huis 
hebben. Hoe meer expertise een partij heeft, hoe groter de kans dat de andere partij 
vertrouwen in hem heeft (Davis et al., 1997). Via de enquête wordt met stelling 16 
onderzocht of de aanbieders de gemeente zien als een partij met voldoende expertise. Of 
de gemeente de aanbieders beschouwt als experts wordt achterhaald in de interviews. 

De laatste indicator waarmee het wederzijds vertrouwen gemeten kan worden is de 
regelmaat waarmee er overleg plaatsvindt tussen de gemeente en de aanbieder. Hoe 
vaker de gemeente en de aanbieders met elkaar overleggen en elkaar op de hoogte 
houden over hun bezigheden, hoe meer vertrouwen ze in elkaar zullen hebben (Van 
Slyke, 2006). Het gaat hierbij niet om het verantwoorden van het handelen, wat juist een 
controlemechanisme is, maar om vrijwillige interactie. Via de enquête wordt in stelling 
15 gevraagd of aanbieders regelmatig overleg hebben met de gemeente. In de interviews 
wordt dit ook gevraagd, aangezien het zou kunnen dat de aanbieders en de gemeente 
hier een andere mening over hebben. 

In de enquête en interviews wordt daarnaast ook nog direct gevraagd of respectievelijk 
de aanbieders en de gemeente vertrouwen hebben in de andere partij. Uiteraard kan 
ook zo gemeten worden of er sprake is van wederzijds vertrouwen. Enkel deze vraag 
zou echter niet voldoende zijn. Doordat hij zo direct is, bestaat er namelijk het risico dat 
respondenten een sociaal-wenselijk antwoord zullen geven. Vandaar dat ook de zojuist 
genoemde, minder directe vragen gesteld worden. 

De andere variabelen zijn op dezelfde wijze geoperationaliseerd als de variabele 
‘wederzijds vertrouwen’. 

 

4.4 Dataverzameling 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
methoden van dataverzameling, namelijk een enquête, interviews en documentanalyse. 
Deze worden achtereenvolgens besproken. 

 

4.4.1 Enquête 

Aangezien de gemeente Oss veel zorgaanbieders gecontracteerd heeft en er dus een flink 
aantal onderzoekseenheden is, is een vragenlijst een geschikte methode van 
dataverzameling. Ook past het gebruik van een enquête goed bij deductief onderzoek. De 
enquête is uitgezet onder de zorgaanbieders die op 1 juni 2015 een deelovereenkomst 
individuele ondersteuning, dagbesteding en/of kortdurend verblijf hadden. Dit zijn in 
totaal 78 aanbieders. De deelovereenkomst over beschermd wonen is in dit onderzoek 
niet meegenomen, omdat de deelovereenkomst van deze vorm van ondersteuning op 
het moment van onderzoek nog niet volledig rond was. De resultaten die een enquête 
over deze overeenkomst oplevert, zouden daardoor een vertekend beeld kunnen geven 
van de contractrelaties. 

Hoewel er genoeg onderzoekseenheden zijn voor een enquête, is het aantal niet zo groot 
dat het nodig is een steekproef te trekken. De vragenlijst kan eenvoudig naar alle 
zorgaanbieders oftewel de volledige populatie verstuurd worden. Wel zal er uiteraard 
sprake zijn van non-respons van sommige respondenten, zoals bij enquêtes altijd het 
geval is. Hoewel de enquête dus onder de gehele te onderzoeken populatie is uitgezet, 
heeft niet iedereen de enquête ook daadwerkelijk ingevuld. Van de 78 benaderde 
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zorgaanbieders hebben 59 aanbieders de enquête ingevuld. Dit komt neer op een 
respons van 75,6%. Daarmee is de respons ruim groot genoeg om uitspraken te kunnen 
doen over de gehele populatie. 

Er is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst (zie bijlage 1). De stellingen in de 
enquête volgen uit de indicatoren van de te meten variabalen. Hier is in de vorige 
paragraaf meer uitgebreid op ingegaan. Doordat de antwoordmogelijkheden vooraf 
gegeven zijn is er een hoge mate van standaardisatie. Dit vereenvoudigt de statistische 
analyse (Van Thiel, 2007). De stellingen zijn in random volgorde aan de respondenten 
voorgelegd. Meerdere stellingen over één variabele zijn dus niet achter elkaar aan de 
respondent voorgelegd. Verder zijn sommige stellingen positief, andere negatief 
geformuleerd. Dit voorkomt een bias bij de respondenten (Vennix, 2010). 

De enquête is opgezet in het programma Qualtrics. De Radboud Universiteit heeft een 
licentie om dit programma te gebruiken, waardoor het mogelijk was om de enquête in 
de lay-out van de universiteit te tonen. Hiermee werd benadrukt dat, hoewel het 
onderzoek in opdracht van de gemeente Oss is uitgevoerd, dit wel door een 
onafhankelijke instantie gedaan is. Dit verkleint de kans op sociaal-wenselijke 
antwoorden. 

Alvorens de enquête is uitgezet, is deze eerst getest in een voorstudie of pilot (Neuman, 
2003). Verschillende mensen hebben de enquête ingevuld: Iemand die ervaring heeft 
met enquêteonderzoek en bekend is met de context van dit onderzoek, iemand die dit 
onderzoek niet kent en ook geen ervaring heeft met enquêtes en de onderzoeker zelf, die 
uiteraard volledig bekend is met alle details van dit onderzoek. Uit deze voorstudie 
bleek dat het 5 tot 10 minuten duurt de enquête in te vullen. Dit is meegenomen in de 
inleiding van de enquête die respondenten te zien kregen. Ook werd door deze 
testronde duidelijk dat enkele vragen niet volledig helder of begrijpelijk geformuleerd 
waren. Na de nodige aanpassingen is bevestigd dat de vragenlijst helder en begrijpelijk 
geformuleerd was. Daarnaast is er uitgeprobeerd wat er gebeurt wanneer de vragenlijst 
niet volledig wordt ingevuld of wanneer een respondent heen en weer blijft navigeren 
tussen de vragen. Dit gaf in eerste instantie wat technische problemen. Deze waren 
echter eenvoudig op te lossen door de instellingen van de enquête hier en daar wat aan 
te passen. Na de aanpassingen is nogmaals door dezelfde personen gecontroleerd of de 
fouten daadwerkelijk verholpen waren. Na deze bevestiging is de enquête uitgezet 
onder de aanbieders. 

De enquête is verspreid per mail. In de mail is uitgelegd waar de enquête toe dient en 
wat het doel is van het onderzoek. Ook is hier benadrukt dat het invullen van de enquête 
volledig anoniem gebeurt, dus dat de antwoorden nooit zijn terug te leiden naar een 
specifieke zorgaanbieder. Twee weken later is er een herinnering verstuurd waarin de 
zorgaanbieders nogmaals herinnerd zijn aan het invullen van de vragenlijst. Deze mails, 
te vinden in bijlage 2, zijn verzonden naar de mailadressen die de aanbieders zelf aan de 
gemeente hebben doorgegeven als correspondentieadres. Dit vergroot de kans dat de 
vragenlijst op de juiste plek in de organisatie aankomt, wat naar verwachting ook ten 
goede is gekomen aan de respons. Ook vergroot dit de kans dat degene met de meeste 
kennis over het onderwerp de enquête ingevuld heeft. 
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4.4.2 Interviews 

Naast de enquête onder zorgaanbieders, zijn er ook interviews gehouden met 
verschillende medewerkers van de gemeente Oss. In totaal zijn er drie interviews 
gehouden: Met de Projectleider van het team Inkoop en Contractmanagement en met de 
twee Contractmanagers, die eveneens onderdeel zijn van dit team. 

Er is overwogen om naast deze medewerkers van de gemeente Oss ook enkele 
zorgaanbieders te interviewen. In deze interviews zouden de uitkomsten van de enquête 
uitgebreider besproken kunnen worden, zodat het duidelijker wordt hoe deze 
uitkomsten geïnterpreteerd moeten worden. Uit reacties van zowel het team Inkoop en 
Contractmanagement als verschillende zorgaanbieders kwam echter naar voren dat hier 
weinig animo voor was. Hoewel aanbieders geen probleem hadden met het invullen van 
een volledig anonieme enquête, leken ze minder open te staan voor een persoonlijk 
interview, ook als dit achteraf geanonimiseerd zou worden. De verwachting was daarom 
dat interviews met zorgaanbieders al snel tot sociaal-wenselijke antwoorden zou leiden. 
De interviews zouden dan geen verdieping bieden op de enquêtes en daarmee weinig 
opleveren. Daarom is uiteindelijk besloten geen zorgaanbieders te interviewen.  

De interviewvragen zijn in eerste instantie opgesteld aan de hand van de 
geoperationaliseerde variabelen. Voordat de interviewguide volledig is afgerond, is 
echter eerst een eerste blik geworpen op de resultaten van de enquête onder de 
zorgaanbieders. Hierbij is gekeken of er opvallende antwoorden of resultaten naar 
voren kwamen, waar in de interviews aandacht aan besteed diende te worden. De eerste 
scan van de enquêteresultaten gaf echter geen reden voor het aanpassen of uitbreiden 
van de interviewguide. 

De interviews waren semigestructureerd: Er is gebruik gemaakt van een vooraf 
opgestelde interviewguide (zie bijlage 3), maar tijdens de interviews is ook de ruimte 
genomen om naar aanleiding van de antwoorden van de respondenten af te wijken van 
de interviewguide of dieper in te gaan op onderwerpen die ter sprake kwamen. Door in 
te haken op de antwoorden van de respondent en hierop door te vragen kan meer 
informatie verzameld worden dan wanneer volledig wordt vastgehouden aan de vooraf 
geformuleerde vragen, zoals in een volledig gestructureerd interview. 

Alle interviews verliepen probleemloos. De vooraf geformuleerde vragen zijn gesteld. 
Daarnaast is er bij elke respondent nog doorgevraagd naar aanleiding van de 
antwoorden die gegeven werden. Hierdoor hebben alle interviews dezelfde basis, maar 
verliepen ze allen op hun eigen manier. 

Met goedkeuring van de geïnterviewde personen zijn er geluidsopnames gemaakt van 
de interviews. Deze geluidsopnames zijn gebruikt voor de transcriptie. Alle interviews 
zijn letterlijk getranscribeerd. Het voordeel van letterlijke transcriptie is dat er zo min 
mogelijk informatie uit het interview verloren gaat (Neuman, 2003). 

 

4.4.3 Documentanalyse 

Naast de interviews en enquête, is er ook gebruikt gemaakt van bestaande documenten 
van de gemeente Oss. Dit zijn veelal interne documenten, slechts enkele zijn openbaar. 
De basisovereenkomst tussen de gemeente Oss en haar aanbieders en de 
deelovereenkomsten voor kortdurend verblijf, individuele ondersteuning en 
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dagbesteding zijn geanalyseerd. In de volgende paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op 
hoe deze analyse is uitgevoerd.  

 

4.5 Data analyse 

Zoals gezegd bestaat dit onderzoek uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.  In 
deze paragraaf wordt achtereenvolgens besproken hoe deze soorten data geanalyseerd 
zijn. De resultaten van de analyse komen in hoofdstuk 5 aan bod. 

 

4.5.1 Kwantitatieve analyse 

De data uit de enquête is statistisch getest met behulp van SPSS, versie 23. Allereerst is 
de data in SPSS geüpload. Hieruit bleek dat van de 59 respondenten die de enquête 
ingevuld hebben, negen respondenten de enquête niet hebben afgerond. Hiervan zijn 
zeven respondenten niet verder gekomen dan de controlevragen. Deze zeven 
respondenten zijn daarom niet meegenomen in de statistische analyse. Dat betekent dat 
de statistische analyse is uitgevoerd met de data van 52 gecontracteerde aanbieders, 
wat neer komt op precies tweederde van de totale populatie. 

Alvorens aan de analyse te kunnen beginnen, moet de dataset worden klaar gemaakt 
voor gebruik (Field, 2009; Neuman, 2003). Voor zover nodig zijn de stellingen 
gehercodeerd, zodat bij alle items een hoge score wijst op hoge aanwezigheid van dat 
item en een lage score op weinig tot geen aanwezigheid van het item. Ook is het van 
belang om te weten of de variabelen normaal of niet-normaal verdeeld zijn (Field, 2009). 
Om dit te controleren is gebruik gemaakt van histogrammen, P-P Plots en de mate van 
scheefheid. Hieruit blijkt dat alle variabelen normaal verdeeld zijn. 

Zoals besproken bij de operationalisatie zijn de variabelen aan de hand van meerdere 
indicatoren gemeten (zie tabel 3). Er zijn dus meerdere items of stellingen per variabele. 
Voor er gekeken kan worden hoe een respondent op een variabele scoort, moeten 
daarom eerst de juiste items samengevoegd worden (Field, 2009). Dit is gedaan met 
behulp van het commando ‘Compute’, wat resulteert in één score per variabele. In 
bijlage 4 is te zien uit welke stellingen de variabelen zijn opgebouwd. Per 
samengevoegde variabele is een schaalbetrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Een schaal 
is betrouwbaar wanneer Cronbach’s alfa een waarde van 0.7 of hoger heeft (Field, 
2009). Zoals in tabel 4 te zien, zijn de schalen dus niet betrouwbaar. Aangezien de items 
op theoretische basis zijn samengevoegd, zullen deze schalen toch worden aangehouden 
voor de rest van de analyses. Bij de reflectie in hoofdstuk 6 wordt stilgestaan bij de 
consequenties hiervan. 

Zowel het principal-agent als principal-steward model hebben meerdere kenmerken, 
waarvan de volgende onderzocht zijn: Overeenstemming in doelen, opportunistisch 
gedrag en wederzijds vertrouwen. Op basis van deze drie kenmerken zijn de 
respondenten te plaatsen op het continuüm van mogelijke contractrelaties. Zoals in 
paragraaf 3.4 al aangegeven, worden voor de uitvoerbaarheid van het onderzoek de 
relaties op drie vaste plekken op het continuüm geplaatst: Een principal-agent relatie, 
een principal-steward relatie of een gecombineerde relatie. 
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Tabel 4. Schaalbetrouwbaarheidsanalyse middels Cronbach's alfa 

Variabele Aantal items* Cronb. A** 

Overeenstemming in doelen 4 .484 

Wederzijds vertrouwen 5 .336 

Opportunistisch gedrag 5 -.098 

Controlemechanismen 5 .453 

Financiële beloningsstructuur 2 .398 

Beloning via reputatiebeïnvloeding 3 .407 

Detail in contractafspraken 2 .610 

Autonomie 3 .344 

Gedeelde cultuur en normen 4 -.115 

Intrinsieke motivatie 2 .144 

*Items: Aantal items horende bij eenzelfde factor 
  **Cronbach’s Alpha: Schaalbetrouwbaarheid 

  Respondenten hebben de stellingen ingevuld op een vijfpunts Likertschaal. De scores op 
de variabelen variëren dus van 1 tot 5. Wanneer een respondent hoger scoort dan een 3 
op de variabele ‘opportunistisch gedrag’ en lager dan een 3 op ‘overeenstemming in 
doelen’ en ‘wederzijds vertrouwen’, spreken we van een principal-agent relatie en 
bevind de relatie zich aan de linkerzijde van het continuüm. Wanneer een respondent 
hoger dan een 3 scoort op ‘overeenstemming in doelen’ en ‘wederzijds vertrouwen’ en 
lager dan een 3 op ‘opportunistisch gedrag’, spreken we van een principal-steward 
relatie. Deze bevindt zich aan de rechterzijde van het continuüm. We spreken van een 
gecombineerde relatie wanneer er een mix van deze resultaten is. Deze soort relatie 
bevindt zich in het midden van het continuüm, precies tussen de andere twee relaties in. 
Figuur 5 toont de schematische weergave. Hierop is te zien dat een hogere score op de 
variabele ‘type relatie’ staat voor een plek op het continuüm meer richting een principal-
steward relatie. Een lagere score op deze variabele staat voor een plek meer richting een 
principal-agent relatie. 

 

Figuur 5. Waarden van contractrelaties op continuüm 

Er zijn dus drie variabelen gebruikt om te bepalen welk soort contractrelatie een 
respondent heeft met de gemeente Oss. Om te testen of deze drie variabelen significant 
invloed hebben op de groepsindeling, is een multinomiale logistische regressieanalyse 
uitgevoerd met N = 47. De afhankelijke variabele hierbij is het soort contractrelatie, de 
onafhankelijke variabelen zijn de mate van overeenstemming in doelen, wederzijds 
vertrouwen en opportunistisch gedrag. Als referentiecategorie is de principal-agent 
relatie gebruikt, wat wil zeggen dat er getest is of de drie variabelen kunnen voorspellen 
of een aanbieder meer kans maakt op een principal-steward relatie of gecombineerde 
relatie ten opzicht van een principal-agent relatie. De waardes van Pearson en Deviance 
zijn beide niet significant, wat betekent dat het model aansluit bij de data en dus 
bruikbaar is (Field, 2009). De significante resultaten worden in hoofdstuk 5 besproken. 

In de enquête zijn verschillende controlevariabelen opgenomen, namelijk hoeveel 
contracten de aanbieder met de gemeente Oss heeft afgesloten, hoe lang deze contracten 
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lopen, of de aanbieder deelneemt aan de fysieke overlegtafel en of de aanbieder ook 
contracten met andere gemeenten heeft afgesloten. Voor elk van deze 
controlevariabelen is middels Kendall’s tau getoetst of er sprake is van een correlatie 
tussen de controlevariabele en het type contractrelatie dat de aanbieder met de 
gemeente Oss heeft. Uit deze analyse blijkt dat geen van de combinaties significant 
correleert. Er is gekozen voor de Kendall’s tau test, omdat het hier gaat om ordinale 
variabelen en er met een kleine dataset getoetst wordt (Field, 2009). 

Middels Kendall’s tau is ook getest of er correlaties zijn tussen de individuele 
kenmerken van de soorten contractrelaties. Dezelfde statistische toets is gebruikt om te 
zoeken naar correlaties tussen het type contractrelatie en de verschillende 
instrumenten voor contractmanagement. Er blijken enkele significante correlaties te 
zijn. Deze komen in hoofdstuk 5 aan bod. 

De respondenten zijn dus in drie groepen op het continuüm geplaatst: Een groep 
respondenten met een principal-agent relatie, een groep met een principal-steward 
relatie en een groep met een gecombineerde relatie. Met behulp van MANOVA (N = 47) 
is getoetst of er significante verschillen te vinden zijn tussen de instrumenten die 
gebruikt worden en het type contractrelatie. MANOVA wordt hier gebruikt omdat, zoals 
het conceptueel model in paragraaf 4.2 laat zien, er meerdere afhankelijke variabelen 
zijn (Field, 2009). De significante uitkomsten komen wederom in het volgende 
hoofdstuk aan bod. 

Als laatste is met een tweede multinomiale logistische regressieanalyse getoetst of de 
aanwezigheid van bepaalde controlemechanismen invloed heeft op het soort 
contractrelatie dat een aanbieder met de gemeente heeft (N = 47). Het type 
contractrelatie is hier de afhankelijke variabelen en de zeven controlemechanismen zijn 
de onafhankelijke variabelen. Als referentiecategorie is de principal-agent relatie 
gebruikt, wat wil zeggen dat er getest is of de controlemechanismen kunnen voorspellen 
of een aanbieder meer kans maakt op een principal-steward relatie of gecombineerde 
relatie ten opzicht van een principal-agent relatie. De waardes van Pearson en Deviance 
zijn beide niet significant, wat betekent dat het model aansluit bij de data en dus 
bruikbaar is (Field, 2009). De significante resultaten worden in hoofdstuk 5 besproken. 

 

4.5.2 Kwalitatieve analyse 

De interviews en documenten leveren kwalitatieve data. Deze data wordt 
gestructureerd  en geanalyseerd door deze te coderen (Neuman, 2003). 

Aangezien er voor dit onderzoek maar enkele interviewtranscripten en 
beleidsdocumenten geanalyseerd hoeven te worden, is gekozen voor handmatige 
codering. Bij een groter aantal te coderen interviews en documenten zou er gebruik 
gemaakt kunnen worden van hiervoor geschikte software, maar dat is met dit aantal 
documenten en transcripties dat gecodeerd dient te worden niet nodig (Neuman, 2003). 

De geoperationaliseerde variabelen (zie tabel 3) dienen als codes. Deze lijst met codes, 
het codeboek, is ook toegevoegd als bijlage (zie bijlage 5). Hierin is ook te zien waar de 
aanwezigheid van de verschillende codes op wijst. In het volgende hoofdstuk wordt 
ingegaan op de uitkomsten van de analyse. 
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4.6 Validiteit en betrouwbaarheid 

De geldigheid van het onderzoek wordt mede bepaald door de validiteit en 
betrouwbaarheid. Van beide wordt besproken hoe deze geborgd dan wel aangetast 
worden in dit onderzoek. 

 

4.6.1 Validiteit 

De validiteit van de enquête, oftewel de vraag of wat je meet overeenkomt met wat je wil 
meten (Neuman, 2003), wordt bevorderd door de routing van vragen (Van Thiel, 2007). 
Wanneer je meerdere vragen over hetzelfde onderwerp achter elkaar aan respondenten 
voorlegt, is de kans groot dat het antwoord op de eerste vraag de antwoorden op de 
volgende vragen beïnvloedt. Er is dan sprake van een bias bij de respondent. Hierdoor 
meet je niet wat je wilt meten. Daarom is er voor gekozen meerdere vragen over 
hetzelfde onderwerp niet achtereenvolgens te stellen, maar alle vragen random door 
elkaar te mixen. 

De validiteit van de interviews word bevorderd doordat er gebruik is gemaakt van semi-
gestructureerde interviews. Hierbij is er de ruimte om naast de vooraf geformuleerde 
interviewvragen, in te haken op de antwoorden die de respondent geeft en door te 
vragen op wat hij vertelt. Dit doorvragen vergroot de kans dat je meet wat je wil meten, 
aangezien er om verheldering en extra uitleg gevraagd kan worden. Hoewel het de 
validiteit ten goede komt, kan het doorvragen de betrouwbaarheid juist aantasten. Hier 
wordt in de volgende deelparagraaf op ingegaan. 

De externe validiteit, oftewel de generaliseerbaarheid van de enquête (Van Thiel, 2007), 
zou kunnen worden aangetast door de non-respons. Het zou namelijk kunnen dat de 
non-respons van specifieke aanbieders met dezelfde kenmerken komt, bijvoorbeeld 
wanneer de enquête enkel door de grote zorgaanbieders is ingevuld en niet door de 
kleinere. Om dit te kunnen controleren zijn er in de enquête een aantal controlevragen 
opgenomen, waarmee variabelen zoals organisatiegrootte en looptijd van contracten 
gemeten worden (zie bijlage 1). Deze gegevens vanuit de respondenten die de enquête 
hebben ingevuld zijn vergeleken met dezelfde gegevens vanuit de totale groep 
zorgaanbieders. Deze bleken in grote lijnen overeen te komen, wat betekent dat de 
groep zorgaanbieders die de enquête heeft ingevuld representatief is voor de gehele 
groep gecontracteerde zorgaanbieders. De externe validiteit voor de regio waar de 
gemeente Oss centrumgemeente van is, is hiermee dus niet aangetast. Wel kan men zich 
afvragen in hoeverre deze regio representatief is voor heel Nederland. Hier wordt in het 
laatste hoofdstuk meer aandacht aan besteed. 

Ook wordt de validiteit van het onderzoek mogelijk verminderd doordat er sprake is van 
confounding (Field, 2009): Sommige indicatoren hebben betrekking op meerdere 
variabelen. Dit is in dit geval echter niet te voorkomen, aangezien uit de theorie al blijkt 
dat er soms overlap zit tussen de te meten variabelen. Wel is het van belang dit gegeven 
mee te nemen bij het trekken van conclusies uit de resultaten van het onderzoek. In 
hoofdstuk 6 wordt hier op teruggekomen.  

Ten slotte wordt de validiteit aangetast door de lage schaalbetrouwbaarheid van de 
verschillende variabelen. Hier wordt in hoofdstuk 6 meer aandacht aan besteed. 
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4.6.2 Betrouwbaarheid 

Om  de betrouwbaarheid of consistentie van het onderzoek te waarborgen wordt er 
gebruik gemaakt van meerdere vormen van triangulatie (Van Thiel, 2007; Neuman, 
2003). Zoals bij de hierboven besproken operationalisatie te zien is, worden de 
variabelen gemeten aan de hand van meerdere indicatoren. Er is dus sprake van 
triangulatie van de operationalisatie. Ook is er sprake van triangulatie van databronnen: 
De data worden niet alleen verzameld middels respondenten via interviews en een 
enquête, maar ook met behulp van bestaande beleidsdocumenten. Een derde vorm van 
triangulatie die voor dit onderzoek gebruikt wordt is triangulatie van 
meetinstrumenten; er worden interviews gehouden, een enquête uitgezet en er vindt 
documentanalyse plaats.  

De betrouwbaarheid van de enquête wordt geborgd door de structurering van de 
vragenlijst en de gestandaardiseerde antwoordmogelijkheden. Dit vergroot de kans dat 
een respondent dezelfde antwoorden zou geven wanneer hij de enquête nogmaals in 
zou vullen. Dit geldt in mindere mate ook voor de betrouwbaarheid van de interviews. 
Doordat deze semigestructureerd zijn en er gewerkt is met een vooraf geformuleerde 
vragenlijst, zullen diezelfde vragen op dezelfde wijze gesteld worden wanneer de 
interviews door iemand anders worden afgenomen. De interviews zijn echter niet 
volledig gestructureerd, maar laten ook ruimte voor doorvragen en aanhaken op 
antwoorden van de respondent. Hoe deze ruimte wordt ingevuld zal verschillen per 
onderzoeker, wat de betrouwbaarheid van de semigestructureerde interviews wat 
minder sterk maakt dan van de volledig gestructureerde enquête. 

Ten slotte wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek geborgd doordat de interviews 
worden opgenomen en aan de hand van deze geluidsfragmenten letterlijk 
getranscribeerd worden. Hierdoor is het mogelijk om de interviews nogmaals terug te 
luisteren of te lezen.  
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H5. Resultaten 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek 
gecombineerd aan bod. Allereerst wordt er aandacht besteed aan de soorten 
contractrelaties en hun verschillende kenmerken. Hierna worden de verschillende 
instrumenten voor contractmanagement afzonderlijk besproken. In de derde paragraaf 
wordt alles kort samengevat. 

 

5.1 Contractrelaties 

In deze paragraaf worden allereerst de drie soorten contractrelaties besproken. Daarna 
zullen de verschillende kenmerken van de typen contractrelaties afzonderlijk aan bod 
komen. 

 

5.1.1 Drie typen relaties 

Zoals in de vorige hoofdstukken al besproken, zijn er twee ideaaltypen contractrelaties: 
Een principal-agent relatie en een principal-steward relatie. Deze bevinden zich op de 
uiteinden van een continuüm van het soort contractrelatie dat de gemeente Oss en de 
zorgaanbieders met elkaar hebben. Voor het gemak van het onderzoek spreken we hier 
over drie plekken op het continuüm waar een relatie zich kan bevinden: Aan de 
principal-agent kant, aan de principal-steward kant of een gecombineerde relatie, die 
zich in het midden bevindt. 

De multinomiale logistische regressieanalyse laat zien dat zowel de mate van 
overeenstemming in doelen (χ2 (2) = 25.73, p < .01) als de mate van opportunistisch 
gedrag (χ2 (2) = 32.55, p < .01) invloed hebben op het soort relatie dat een aanbieder en 
de gemeente met elkaar hebben. Daar komt bij dat de mate van overeenstemming in 
doelen voorspelt of een aanbieder een gecombineerde relatie of een agentrelatie heeft 
met de gemeente (b = 106.20, Waldχ2 (1) = 3439.99, p < .01). 

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 15% van de gecontracteerde zorgaanbieders 
de contractrelatie met de gemeente Oss als een principal-agent relatie ervaart. 36% van 
de aanbieders ervaart een principal-steward relatie. De overige 49% ervaart een 
gecombineerde contractrelatie. Slechts een kleine minderheid van de aanbieders heeft 
dus het gevoel een principal-agent relatie met de gemeente Oss te hebben (zie figuur 6). 

 

Figuur 6. Frequentietabel soorten contractrelaties (N = 47) 
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Uit de interviews met verschillende medewerkers van het team Inkoop en 
Contractmanagement van de gemeente Oss blijkt ook dat de gemeente er bewust voor 
kiest om de contractrelatie met de zorgaanbieders te benaderen als een overeenkomst 
waarbij beide partijen samen gezamenlijke doelen formuleren (persoonlijke 
communicatie, Contractmanager, 1 juli 2015) en om te sturen vanuit vertrouwen 
(persoonlijke communicatie, Contractmanager, 8 juli 2015). Dit sluit aan bij de principal-
steward benadering. Dat ruim een derde van de aanbieders ook een stewardrelatie 
ervaart en de rest van de aanbieders voor het overgrote deel een gecombineerde relatie 
ervaren, sluit dus aan bij de benadering van de contractrelatie van de gemeente Oss. 

Uit de contractuele afspraken in de deelovereenkomsten blijkt dat de gemeente Oss voor 
alle gecontracteerde aanbieders dezelfde instrumenten voor contractmanagement kan 
gebruiken. Uit de statistische analyse komt echter naar voren dat er een significant 
verschil zit tussen de soort contractrelatie die een aanbieder en de gemeente met elkaar 
hebben en de instrumenten voor contractmanagement die de gemeente inzet bij die 
aanbieder. Dit blijkt ook uit de interviews. Zo geeft een van de contractmanagers aan dat 
de aanbieders met wie de gemeente minder op één lijn zit, ook vaker financieel 
gesanctioneerd worden dan aanbieders die wel de gezamenlijke doelen nastreven. Zij 
worden juist beloond: “Dat je aanbieders die bovengemiddeld scoren [...] dat je die meer 
gaat promoten. Of ze mogen eens wat vaker hun gezicht laten zien.” (persoonlijke 
communicatie, Contractmanager, 1 juli 2015). Hoewel de gemeente Oss contractueel 
gezien dus bij alle aanbieders dezelfde instrumenten in kan zetten, kiest ze er soms voor 
om meer principal-agent instrumenten in te zetten bij aanbieders met wie ze een 
agentrelatie hebben en meer stewardinstrumenten bij aanbieders met wie ze een 
principal-steward relatie hebben.  

Het is echter niet zo dat er enkel instrumenten behorende bij het type contractrelatie dat 
de gemeente met een aanbieder heeft worden ingezet. In paragraaf 5.2, waarin de 
individuele instrumenten voor contractmanagement worden besproken, wordt hier 
dieper op ingegaan. 

 

5.1.2 Correlaties tussen kenmerken 

In tabel 1 in hoofdstuk 3 zijn de kenmerken van de typen contractrelaties al 
weergegeven. Daarin is te zien dat opportunistisch gedrag en conflicterende doelen 
beide kenmerkend zijn voor een principal-agent relatie, terwijl gezamenlijke doelen en 
wederzijds vertrouwen een principal-steward relatie kenmerken. Wanneer een 
combinatie van deze kenmerken gevonden wordt, bijvoorbeeld zowel conflicterende 
doelen als wederzijds vertrouwen, is er sprake van een gecombineerde contractrelatie.  

Tussen de kenmerken bestaan significante correlaties. Er is een kleine maar significante 
relatie tussen overeenstemming in doelen en opportunistisch gedrag (r = -.222, p < .05). 
Opportunistisch gedrag correleert met r = -.244 (p < .05) iets sterker met wederzijds 
vertrouwen. Tussen wederzijds vertrouwen en overeenstemming in doelen bestaat de 
grootste correlatie (r = .340, p < .01). 

Meer overeenstemming in doelen staat voor gezamenlijke doelen, een kenmerk van een 
principal-steward relatie, terwijl er juist conflicterende doelen zijn wanneer er laag 
gescoord wordt op de variabele overeenstemming in doelen. De gevonden correlaties 
komen dus overeen met de eerder besproken theorie: Gezamenlijke doelen en 
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wederzijds vertrouwen vormen samen een principal-steward relatie, opportunistisch 
gedrag en conflicterende doelen een principal-agent relatie. 

 

5.1.3 Overeenstemming in doelen 

Uit de enquête komt naar voren dat 77,6% van de gecontracteerde aanbieders 
overeenstemming in doelen ervaart. Slechts 22,4% van de aanbieders geeft aan 
conflicterende doelen te hebben met de gemeente Oss. De interviews geven eenzelfde 
beeld: Een ruime meerderheid van de aanbieders heeft dezelfde doelen als de gemeente, 
slechts met een paar aanbieders ervaart de gemeente een doelenconflict. 

Uit de interviews blijkt verder dat de conflicterende doelen met name gaan over 
financiële belangen. De nieuwe Wmo-taken van de gemeente zijn gepaard gegaan met 
bezuinigingen, hierdoor ontvangen zorgaanbieders sinds 1 januari 2015 minder 
financiële vergoeding voor hun geleverde zorg. Zowel uit de enquête als interviews komt 
naar voren dat sommige aanbieders hier veel last van hebben. Zoals een van de 
contractmanagers aangeeft: “De [contractuele] uitgangspunten stemmen wel vaak 
overeen, maar als het over geld gaat wordt het moeilijker.” (persoonlijke communicatie, 
Contractmanager, 8 juli 2015). Over de andere doelen en contractafspraken is wel veel 
overeenstemming. Deze worden ook gezamenlijk vormgegeven: “We zijn samen [met de 
aanbieders] uitgangspunten gaan formuleren.” (persoonlijke communicatie, 
Contractmanager, 8 juli 2015). Hierbij worden de belangen van de aanbieders erg 
serieus genomen en van belang geacht door de gemeente. Zoals een van de 
medewerkers aangeeft over de totstandkoming van de contractteksten: “Het heeft geen 
zin om iets te maken waar niemand heel blij van wordt.” (persoonlijke communicatie, 
Contractmanager, 1 juli 2015). 

De doelen van de contracten worden dus door de gemeente en de zorgaanbieders 
gezamenlijk geformuleerd. Hierbij wordt gezocht naar doelen en contractuele afspraken 
waar alle partijen zich in kunnen vinden. De gemeente heeft echter wel beperkte 
financiële middelen die ze in kan zetten, waardoor het niet altijd lukt overeenstemming 
te vinden over de financiële doelen en afspraken. 

 

5.1.4 Opportunistisch gedrag 

In de geanalyseerde beleidsdocumenten, de basis- en deelovereenkomsten, staan de 
contractuele afspraken tussen de gemeente en de zorgaanbieders. Sommige van deze 
afspraken geven de gemeente vrij veel mogelijkheden om zich opportunistisch te 
gedragen: Zo geven de afspraken de gemeente de contractuele vrijheid om besluiten te 
nemen die voor de gemeente zelf goed uitkomen, los van wat dit voor de aanbieders 
betekent. In de deelovereenkomsten staat bijvoorbeeld dat “De gemeente zich het recht 
[voorbehoudt] om in de loop van 2015 budgetten en/of volumes te herschikken”. Alle 
geïnterviewde medewerkers geven echter aan in de praktijk weinig gebruik te maken 
van deze mogelijkheden. Er wordt altijd eerst met aanbieders in overleg gegaan. Alle 
mogelijke wijzigingen in contracten, afspraken of budgetten worden aan de overlegtafel 
voorgelegd aan de aanbieders, alvorens een beslissing te nemen: “Uiteindelijk wordt er 
een knoop doorgehakt, maar dan zijn wel alle ins en outs op tafel geweest.” (persoonlijke 
communicatie, Projectleider team Inkoop en Contractmanagement, 1 juli 2015). 
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Aanbieders ervaren dit echter anders. 46% van de gecontracteerde aanbieders ervaart 
opportunistisch gedrag van de gemeente. Net als de conflicterende doelen, gaat dit 
opportunistische gedrag bijna altijd over financiële zaken.  

Andersom is er een vergelijkbaar beeld: Hoewel aanbieders zichzelf weinig 
opportunistisch vinden, heeft de gemeente wel het gevoel dat enkele aanbieders zich 
soms opportunistisch gedragen. Ook in deze gevallen gaat het om financiële belangen: 
“Aanbieders sturen op tarieven. Aanbieders sturen het liefst op [de zorgcategorie] Extra, 
want dan krijgen ze meer betaald.” (persoonlijke communicatie, Contractmanager, 1 juli 
2015). 

 

5.1.5 Wederzijds vertrouwen 

Er is een hoge mate van wederzijds vertrouwen. 72% van de aanbieders geeft in de 
enquête aan vertrouwen te hebben in de gemeente. Dit is iets waar de gemeente ook erg 
haar best voor doet. Een van de contractmanagers geeft aan: “We wilden werken in 
vertrouwen. Daar is ook echt voor gekozen, bewust.” (persoonlijke communicatie, 8 juli 
2015). De gemeente geeft aan zelf ook veel vertrouwen te hebben in de aanbieders. Zij 
hebben de expertise in huis en weten hoe ze de zorgtaken het beste kunnen leveren. 

Dit wederzijds vertrouwen is ook terug te zien in het contact dat de aanbieders en de 
gemeente met elkaar hebben. Beide partijen geven aan dat er regelmatig contact is. Ook 
krijgen de aanbieders veel vrijheid om zelf te handelen. Uit de beleidsdocumenten blijkt 
verder dat er weinig controlemechanismen worden ingezet. Dit alles vergroot de 
vertrouwensband.  

 

5.2 Instrumenten voor contractmanagement 

Zoals eerder aangegeven zijn er verschillende instrumenten voor contractmanagement 
die de gemeente kan gebruiken. Sommige instrumenten zijn vooral geschikt in een 
principal-agent relatie, terwijl anderen beter tot hun recht komen in een principal-
steward relatie. 

Uit de analyses blijkt dat de gemeente Oss meer gebruik maakt van principal-steward 
instrumenten dan van principal-agent instrumenten voor contractmanagement. Dit is 
ook terug te zien in tabel 5, waarin per instrument is aangegeven hoeveel procent van de 
aanbieders het gebruik van dit instrument ervaart, zowel per type relatie als voor alle 
aanbieders in totaal.  

Tabel 5. Percentage aanbieders per instrument voor contractmanagement (N = 47) 

Instrument 
Principal-

agent Combi 
Principal-

steward Totaal 

Controlemechanismen 22% 13% 35% 22% 

Financiële beloningsstructuur 14% 26% 41% 28% 

Beloning via 
reputatiebeïnvloeding 71% 52% 82% 67% 

Detail in contractafspraken 14% 26% 41% 28% 

Autonomie 14% 65% 71% 60% 

Gedeelde cultuur en normen 14% 52% 82% 54% 

Intrinsieke motivatie 57% 74% 100% 82% 
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De eerste vier instrumenten horen bij een principal-agent relatie. Van deze 
instrumenten wordt enkel beloning via reputatiebeïnvloeding door veel aanbieders 
ervaren. Dit instrument is echter ook een onderdeel van intrinsiek motiveren. Hierdoor 
kan een vertekend beeld ontstaan. Later in dit hoofdstuk gaan we hier dieper op in.  De 
andere drie instrumenten komen in totaal weinig voor. Opvallend is wel dat, hoewel dit 
eigenlijk principal-agent instrumenten zijn, ze niet meer voorkomen bij aanbieders met 
een principal-agent relatie dan aanbieders met een gecombineerde of principal-steward 
relatie. In hoeverre deze verschillen significant zijn komt later aan bod. 

De instrumenten die bij een principal-steward relatie horen, namelijk de onderste drie, 
worden allemaal door het overgrote deel van de aanbieders ervaren. Ook uit de 
interviews en beleidsdocumenten komt naar voren dat deze drie instrumenten meer 
gebruikt worden dan de eerste vier. Ook is duidelijk zichtbaar dat deze instrumenten 
door aanbieders met een principal-agent relatie minder ervaren worden dan aanbieders 
met een gecombineerde of principal-steward relatie. De mogelijk significantie van deze 
verschillen wordt wederom later in dit hoofdstuk besproken. 

Uit de interviews komt ook naar voren dat het team Inkoop en Contractmanagers vooral 
probeert te sturen via de principal-steward instrumenten voor contractmanagement. Dit 
komt dus overeen met de ervaringen van de aanbieders. Wel geven de medewerkers van 
de gemeente Oss aan dat ze bij aanbieders die zich opportunistischer gedragen of met 
wie de doelen meer conflicteren, ze meer sturen via principal-agent instrumenten voor 
contractmanagement. Aangezien er maar weinig aanbieders zijn met wie de gemeente 
een principal-agent relatie heeft, is het dus ook logisch dat er maar weinig aanbieders 
zijn die ervaren dat er gestuurd wordt via principal-agent instrumenten. 

Zowel tussen de verschillende instrumenten en het soort contractrelatie als tussen de 
afzonderlijke instrumenten onderling bestaan enkele significante correlaties (zie tabel 
6). Verder blijkt uit de multivariate variantieanalyse  dat er enkele significante 
verschillen zijn tussen de instrumenten voor contractmanagement die gebruikt worden 
per type contractrelatie. Al deze resultaten worden in de komende deelparagrafen 
besproken. 

Tabel 6. Kendall’s Tau (N = 47) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Soort contractrelatie - - - - - - - 

2. Controlemechanismen .024 - - - - - - 

3. Financiële beloningsstructuur .183 .174 - - - - - 

4. Beloning via reputatiebeïnvloeding -.071 .181 .173 - - - - 

5. Detail in contractafspraken .190 .272** .226* .186 - - - 

6. Autonomie vergroten .284* -.360** .045 -.283** -.130 - - 

7. Gedeelde cultuur en normen .324** .110 .185 -.119 .196* .087 - 

8. Intrinsiek motiveren .396** .028 .303** .214** .154 .218* .214* 

* Correlatie is signigicant met p < .05 

**Correlatie is significant met p < .01 
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5.2.1 Controlemechanismen 

De gemeente Oss geeft aan weinig te monitoren en dit is ook hoe de zorgaanbieders het 
contractmanagement ervaren. De controlemechanismen die gebruikt worden, zijn 
voornamelijk landelijke verplichte controles om er zeker van te zijn dat de aanbieders 
aan alle wettelijke eisen voldoen. Deze controle wordt dan ook meer als een soort check 
gebruikt door de gemeente, dan als een echt instrument voor contractmanagement. 
Wanneer een aanbieder niet aan de wettelijk verplichte eisen voldoet, wordt er namelijk 
überhaupt geen contract afgesloten en is er dus ook geen sprake van 
contractmanagement (persoonlijke communicatie, Projectleider team Inkoop en 
Contractmanagement, 1 juli 2015; Contractmanager, 8 juli 2015).  

Naast deze landelijk verplichte check monitort de gemeente Oss haar aanbieders aan de 
hand van een klachtenoverzicht. Aanbieders dienen een overzicht van binnengekomen 
klachten bij te houden, waarin ze ook aangeven hoe deze klachten zijn afgehandeld. Dit 
overzicht dient jaarlijks aan de gemeente voorgelegd te worden. De contractmanagers 
gebruiken deze periodieke rapportage als controlemechanisme. Wanneer er in de 
klachtenoverzichten opvallende zaken staan, gaan de contractmanagers hierover in 
gesprek met de betreffende zorgaanbieder. Dit gebeurt enkel op basis van persoonlijk 
inzicht: “Het is niet zo dat we een hele waslijst van standaardeisen hebben.” (persoonlijke 
communicatie, Contractmanager, 1 juli 2015). De klachtenregistratie en het jaarlijkse 
overzicht hiervan is dus geen heel hard controlemechanisme, maar meer een 
hulpmiddel voor de gemeente om inzicht te krijgen in het functioneren van de 
aanbieders. 

Verder blijkt dat er een significante correlatie bestaat (r = -.360, p < .05) tussen het 
gebruik van controlemechanismen en de hoeveelheid autonomie die een zorgaanbieder 
heeft. Ook de mate van detail in contractafspraken correleert significant met het gebruik 
van controlemechanismen (r = .272, p < .01). Theoretisch gezien zijn deze correlaties 
goed te verklaren. Wanneer er meer controlemechanismen gebruikt worden door de 
gemeente, liggen de afspraken hierover vaak gedetailleerd vast in contracten. De 
autonomie van een aanbieder wordt kleiner naarmate er meer controlemechanismen 
gebruikt worden, aangezien deze mechanismen over het algemeen specifieke acties 
vragen van zorgaanbieders, zoals het registreren van klachten zoals hierboven genoemd. 
Wanneer een aanbieder deze specifieke handelingen moet verrichten of gegevens bij 
moet houden, heeft hij minder vrijheid om zelf te bepalen hoe hij handelt of wat hij aan 
administratie bijhoudt. 

Wat nog opvalt is dat aanbieders met een principal-steward relatie meer 
controlemechanismen ervaren dan aanbieders met een principal-agent of 
gecombineerde relatie (zie tabel 5). Dit is mogelijk te verklaren doordat aanbieders met 
een stewardrelatie, die een sterke vertrouwensband hebben met de gemeente, 
misschien minder controle verwachten dan aanbieders met een agentrelatie, waardoor 
ze deze controles wellicht als strenger ervaren.  

De gemeente Oss maakt dus, naast enkele landelijk verplichte controles, alleen gebruik 
van periodieke rapportages van klachtenregistraties van aanbieders als 
controlemechanisme. Deze controle wordt bij alle aanbieders uitgevoerd, los van het 
soort contractrelatie dat ze hebben met de gemeente. Desondanks ervaren aanbieders 
met een stewardrelatie meer controlemechanismen dan aanbieders met een principal-
agent relatie. 
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5.2.2 Financiële beloningsstructuur  

Weinig aanbieders ervaren een financiële beloningsstructuur en ook de gemeente geeft 
aan momenteel geen gebruik te maken van financiële beloningen. Hier is simpelweg 
geen financiële ruimte voor: “Voor dit jaar is er ook geen budget om de aanbieders verder 
mee te motiveren.” (persoonlijke communicatie, Contractmanager, 1 juli 2015). Wel 
kunnen er financiële sancties worden toegepast. Wanneer een aanbieder zich niet aan de 
afspraken houdt, kan de gemeente de betaling naar die aanbieder stopzetten. De 
contractmanagers geven echter aan dat hier wel een enkele keer voor gewaarschuwd is, 
maar dat het in de praktijk nog niet is voorgekomen dat er ook echt financieel 
gesanctioneerd hoefde te worden: “Tot nu toe is het nog niet nodig geweest nee.” 
(persoonlijke communicatie, Contractmanager, 1 juli 2015). 

Tussen de financiële beloningsstructuur en de mate van detail in de contractafspraken 
bestaat een correlatie van r = .226 (p < .05). Dit is logisch wanneer je bedenkt dat 
financiële beloningen en sancties die gegeven kunnen worden contractueel zijn 
vastgelegd. De mogelijkheid die de gemeente Oss heeft om te stoppen met betalen staat 
ook genoemd in de deelovereenkomsten. Een andere significante correlatie bestaat 
tussen het bestaan van een financiële beloningsstructuur en het intrinsiek motiveren 
van zorgaanbieders. Met een waarde van .303 bestaat er een positieve correlatie tussen 
deze instrumenten, welke lastiger te verklaren is. Theoretisch gezien motiveert een 
financiële beloningsstructuur namelijk niet intrinsiek, maar juist extrinsiek. Een 
mogelijke verklaring voor deze opvallende correlatie kan zijn dat de variabele 
intrinsieke motivatie niet erg valide is. Hier wordt in hoofdstuk 6, bij de reflectie op het 
onderzoek, op teruggekomen.  

Verder valt op dat aanbieders met een stewardrelatie vaker aangeven met een financiële 
beloningsstructuur te maken te hebben dan aanbieders met een agentrelatie (zie tabel 
5). Net als bij de hiervoor besproken controlemechanismen, zou dit verschil verklaard 
kunnen worden vanuit de verwachtingen die een aanbieder heeft over de mate van 
financiële beloningen vanuit de gemeente. Wanneer aanbieders met een principal-
steward relatie deze beloningsstructuur minder verwachten dan aanbieders met een 
principal-agent relatie, zouden financiële beloningen aanbieders met een steward-
relatie meer op kunnen vallen, wat kan verklaren dat deze aanbieders hoger scoren op 
financiële beloningsstructuur dan aanbieders met een agentrelatie. 

Er is dus geen strakke financiële beloningsstructuur, maar als het nodig is kan de 
gemeente Oss haar aanbieders wel financieel sanctioneren. Dit is in de praktijk echter 
nog niet voorgekomen. Ook is er geen verschil tussen het soort contractrelatie dat de 
gemeente met een aanbieder heeft en de kans op een financiële sanctie. De mate waarin 
aanbieders deze beloningsstructuur ervaren verschilt wel per groep. 

 

5.2.3 Belonen via reputatiebeïnvloeding 

In tabel 6 was al te zien dat een ruime meerderheid van de aanbieders ervaart dat de 
gemeente gebruik maakt van reputatiebeïnvloeding als beloning, dan wel sanctie. De 
medewerkers van de gemeente geven in de interviews ook aan hier gebruik van te 
maken: “Aanbieders die bovengemiddeld scoren op tevredenheid ... mogen eens wat vaker 
hun gezicht laten zien of we schuiven er meer cliënten naar toe.” (persoonlijke 
communicatie, Contractmanager, 1 juli 2015). 
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Ook heeft de gemeente contact met andere gemeenten in de regio die dezelfde 
zorgaanbieders gecontracteerd hebben. Ze houden elkaar op de hoogte over hun 
ervaringen met de verschillende zorgaanbieders: “Alles wat je hoort waarvan je denkt, 
het zit me niet lekker.” (persoonlijke communicatie, Contractmanager, 1 juli 2015).  Dit 
contact heeft de gemeente Oss niet alleen met andere gemeenten, ook vanuit de 
Inspectie en vanuit andere zorgaanbieders krijgt de gemeente geluiden te horen over 
zaken die wel of niet goed lopen bij specifieke zorgaanbieders.  

De gemeente Oss komt dus op verschillende manieren aan informatie over het 
functioneren van zorgaanbieders: Via de eerder genoemde klachtenregistratie, vanuit 
eigen ervaringen en via geluiden van derden. Aanbieders die bovengemiddeld goed 
werk leveren worden soms beloond met mogelijkheden hun naamsbekendheid te 
vergroten. De reputatie van een aanbieder wordt gedeeld met andere instanties die met 
de zorgaanbieder te maken hebben. Dit instrument wordt bij alle aanbieders gebruikt, 
los van het soort contractrelatie dat de gemeente met de aanbieder heeft. 

Verder zijn er enkele significante correlaties gevonden. Belonen via 
reputatiebeïnvloeding correleert met  r= .214 (p < .05) met intrinsiek motiveren en met 
r = -.283 (p < .01) met autonomie van aanbieders. Aangezien, zoals in tabel 2 te zien is, 
het bevorderen van reputatie onderdeel is van intrinsiek motiveren, komt de eerste 
correlatie overeen met de theoretische verwachtingen. De negatieve correlatie met 
autonomie lijkt niet meteen verklaarbar. Het zou echter kunnen dat doordat de 
gemeente met andere instanties contact heeft over de reputatie van een zorgaanbieder, 
die zorgaanbieder de indruk heeft dat hij volledig moet handelen zoals de gemeente 
wenst, om te voorkomen dat zijn reputatie verslechtert. Wanneer zijn reputatie 
verslechtert bij de gemeente en dit gedeeld wordt met derden, wordt het voor de 
aanbieder mogelijk lastig voldoende cliënten te vinden om levensvatbaar te blijven. De 
aanbieder zou dan minder autonomie kunnen ervaren, doordat hij niet handelt zoals 
hem het beste lijkt, maar handelt ten gunste van zijn reputatie. Dit fenomeen staat in de 
economische literatuur ook wel bekend als ‘shadow of the future’ (Bó, 2005). 

 

5.2.4 Detail in contractafspraken 

De meeste zorgaanbieders ervaren weinig details in de contractuele afspraken. Volgens 
hen zijn deze afspraken voornamelijk op kaderniveau geformuleerd. Dit is ook terug te 
zien in de geanalyseerde basis- en deelovereenkomsten. Hoewel enkele wettelijke 
verplichtingen wat gedetailleerder liggen vastgelegd, is het overgrote deel van de 
afspraken op kaderniveau geformuleerd. 

Aangezien de deelovereenkomsten voor elke aanbieder hetzelfde geformuleerd zijn, zit 
er geen verschil tussen het type contractrelatie en de mate van detail in 
contractafspraken.  

Enkele significante correlaties tussen de mate van detail in contractafspraken en andere 
instrumenten voor contractmanagement zijn al genoemd. Nog niet genoemd echter, is 
de correlatie van r = .196 (p < .05) met gedeelde cultuur en normen. Deze correlatie is 
als volgt te verklaren. Wanneer afspraken gedetailleerder liggen vastgelegd, zal er 
minder snel onduidelijkheid over bestaan en is de kans groter dat alle partijen de 
afspraken hetzelfde interpreteren. Wanneer het voor iedereen helder is welke norm er 
is afgesproken, zullen de gemeente en aanbieders een meer gedeelde cultuur of normen 
ervaren. De correlatie zou ook andersom kunnen werken: Wanneer er meer sprake is 
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van een gedeelde cultuur en gedeelde normen en er dus meer overeenstemming is 
tussen de gemeente en de zorgaanbieders, zullen ze mogelijk ook meer details 
vastleggen in de contracten. 

Aanbieders met een principal-steward relatie ervaren meer detail in contractafspraken 
dan aanbieders met een principal-agent relatie. Wanneer je echter kijkt naar de hoge 
scores van aanbieders met een stewardrelatie op controlemechanisme en financiële 
beloningsstructuur, gecombineerde met de bestaande correlaties tussen deze deze 
variabelen en de mate van detail in contractafspraken, valt dit logischerwijs ook te 
verwachten.  

 

5.2.5 Autonomie 

Zoals in tabel 6 te zien is bestaat er een correlatie (r = .284, p < .05) tussen het soort 
contractrelatie en de hoeveelheid autonomie die een aanbieder ervaart te hebben. Dit 
betekent dat hoe dichter een contractrelatie op het continuüm bij een principal-steward 
relatie ligt, hoe meer autonomie de aanbieder heeft. De multivariate variantieanalyse, 
oftewel MANOVA, laat hetzelfde zien (V = .49, F (14, 78) = 1.83, p < .05). 

Ook is er een correlatie tussen de hoeveelheid autonomie en de intrinsieke motivatie 
van een aanbieder (r = .218, p < .05). Dit komt overeen met de theoretische kennis, 
aangezien het hebben van autonomie ook intrinsiek motiveert. Andere significante 
correlaties tussen de variabele autonomie en andere instrumenten voor 
contractmanagement zijn eerder al aan bod gekomen. 

In de basis- en deelovereenkomsten zijn weinig verplichtingen vastgelegd voor de 
zorgaanbieders. Hieruit blijkt dat de aanbieders veel autonomie hebben, wat 
overeenkomt met het hoge percentage aanbieders dat in de enquête aangeeft veel 
autonomie te hebben (zie tabel 5). Ook de informatie uit de interviews sluit hier bij aan. 
Alle medewerkers geven aan dat zorgaanbieders veel autonomie hebben: “Ze hebben 
maximale ondernemersvrijheid ... dat stimuleren we zelfs.” (persoonlijke communicatie, 
Projectleider team Inkoop en Contractmanagement, 1 juli 2015). Voor enkele 
administratieve zaken heeft de gemeente vastgelegd hoe aanbieders dit moeten regelen, 
zoals het aanleveren van de administratie. Hoe de Wmo-zorgtaken geleverd worden, 
mogen aanbieders echter volledig zelf invullen, aangezien zij degenen zijn met de 
zorgexpertise. “Hoe ze tot resultaten komen mogen ze helemaal zelf weten.” (persoonlijke 
communicatie, Contractmanager, 8 juli 2015). 

 

5.2.6 Gedeelde cultuur en normen 

Zoals in tabel 6 te zien is, ervaart 54% van de aanbieders, dus een kleine meerderheid, 
een gedeelde cultuur en gedeelde normen met de gemeente. Er bestaat een correlatie 
van r = .324 (p < .01) tussen het soort contractrelatie en het hebben van gedeelde 
cultuur en normen: Hoe dichter een contractrelatie bij een principal-steward relatie ligt, 
hoe meer de partijen een gedeelde cultuur en normen ervaren (zie tabel 6). De 
uitgevoerde MANOVA geeft hetzelfde resultaat  (V = .49, F (14, 78) = 1.83, p < .05). 

Uit de interviews blijkt dat er veel persoonlijk contact is tussen de gemeente en de 
zorgaanbieders. Elke aanbieder heeft een eigen contractmanager, dit is zijn direct 
aanspreekpunt binnen de gemeente. De contractmanager komt twee à drie keer per jaar 
bij de aanbieder over de vloer, zodat de contractmanager ook weet hoe het er bij die 
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aanbieder aan toe gaat. Daarnaast is er veel persoonlijk mail- en telefonisch contact 
tussen de aanbieder en diens contractmanager. Dit persoonlijk contact komt zeer 
waarschijnlijk ten goede aan de gedeelde normen en cultuur (persoonlijke 
communicatie, Contractmanager, 1 juli 2015; Contractmanager, 8 juli 2015). 

Uit de interviews blijkt ook dat er veel samenwerking is tussen de gemeente en de 
aanbieders. Hoewel ze op financieel vlak niet altijd dezelfde belangen hebben, is er wel 
veel begrip voor elkaars situatie: “De meeste aanbieders waren heel meedenkend. Ze 
begrepen ook waar wij tegenaan liepen en ook andersom.” (persoonlijke communicatie, 
Contractmanager, 1 juli 2015). 

Daarnaast maken de gemeente en aanbieders gebruik van de zogenaamde virtuele 
overlegtafel ‘Pleio’: “Alles over het bestuurlijk aanbesteden Wmo is daar te vinden.” 
(persoonlijke communicatie, Contractmanager, 8 juli 2015). Dit is een vorm van intranet 
waar alle aanbieders zich kunnen aanmelden. Pleio is niet alleen een platform om 
informatie en bestanden uit te wisselen, maar is ook de plek waar aanbieders kunnen 
reageren op voorstellen van de gemeente. Dit bevordert de samenwerking en het 
onderlinge contact en daarmee naar verwachting ook de gedeelde cultuur en normen. 

De meeste onderlinge correlaties tussen de mate van gedeelde cultuur en normen en 
andere instrumenten voor contractmanagement zijn in de eerdere subparagrafen al 
besproken. Enkel de correlatie tussen gedeelde cultuur en normen en intrinsieke 
motivatie (r = .214, p < .05) is nog niet besproken. Deze correlatie is theoretisch 
eenvoudig te verklaren. In hoofdstuk 3 is al besproken dat wanneer er een gedeelde 
cultuur en normen bestaan, partijen elkaar beter begrijpen, wat het vertrouwen in 
elkaar vergroot. Aangezien vertrouwen een bron van intrinsieke motivatie is, is het dus 
logisch dat intrinsieke motivatie en de mate van gedeelde cultuur en normen met elkaar 
correleren. 

 

5.2.7 Intrinsiek motiveren 

Zoals al eerder besproken zijn er verschillende manieren om iemand intrinsiek te 
motiveren. Sommige daarvan zijn al aan bod gekomen, zoals het bevorderen van de 
reputatie van een aanbieder of het vergroten van zijn autonomie. Daarnaast proberen de 
contractmanagers de aanbieders ook te motiveren door hen te helpen waar nodig. Zoals 
al eerder genoemd zijn ze altijd telefonisch bereikbaar voor aanbieders. Daarnaast 
proberen ze ook hulp te bieden waar nodig: “Als ze zelf geen mogelijkheden weten 
noemen we wat voorbeelden.” (persoonlijke communicatie, Projectleider team Inkoop en 
Contractmanagement, 1 juli 2015). 

Het overgrote deel van de aanbieders, zo’n 82%, voelt zich intrinsiek gemotiveerd door 
de gemeente Oss. Uit de multivariate variantieanalyse komt naar voren dat de kans dat 
een aanbieder zich intrinsiek gemotiveerd voelt groter is naarmate zijn contractrelatie 
met de gemeente dichter bij een principal-steward relatie ligt (V = .49, F (14, 78) = 1.83, 
p < .05). De correlatie tussen intrinsieke motivatie en type contractrelatie is met r = .396  
(p < .01) ook vrij hoog. De correlaties tussen intrinsieke motivatie en andere 
instrumenten voor contractmanagement zijn in de vorige deelparagrafen al aan bod 
gekomen. 

Uit de multinomiale logistische regressieanalyse blijkt verder nog dat intrinsieke 
motivatie significant beïnvloedt welk type relatie een aanbieder met de gemeente heeft 
(χ2 (2) = 17.96, p < .01). Het controlemechanisme kan echter niet voorspellen of de kans 
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op een gecombineerde relatie groter is dan op een principal-agent relatie (b = 21.47, 
Waldχ2 (1) = 1.09, p > .05). Ook kan intrinsieke motivatie niet voorspellen of een 
principal-steward relatie meer kans maakt dan een principal-agent relatie (b = 23.28, 
Waldχ2 (1) = 1.28, p > .05). 

 

5.3 Samenvatting 

Uit de enquête, interviews en beleidsdocumenten komt naar voren dat een klein aantal 
zorgaanbieders een principal-agent relatie heeft met de gemeente Oss, terwijl de 
overgrote meerderheid van de aanbieders een relatie heeft met de gemeente die dichter 
bij de principal-steward benadering ligt. Bijna de helft van deze relaties kan als een 
echte principal-steward relatie getypeerd worden, de andere relaties zijn gecombineerd. 
Welke relatie een aanbieder en de gemeente met elkaar hebben wordt beïnvloed door 
de mate van opportunistisch gedrag en overeenstemming in doelen. 

Van de zeven instrumenten voor contractmanagement worden er drie soms en vier zeer 
regelmatig gebruikt: De gemeente Oss stuurt haar aanbieders voornamelijk door ze 
intrinsiek te motiveren, autonomie te geven, hun reputatie te beïnvloeden en een 
gedeelde cultuur en normen vorm te geven. Drie van deze instrumenten voor 
contractmanagement worden significant meer gebruikt in principal-steward relaties dan 
bij aanbieders met wie de gemeente een principal-agent relatie heeft. Dit is in figuur 7 
schematisch weergegeven. Van alle instrumenten heeft alleen het intrinsiek motiveren 
van aanbieders invloed op het soort contractrelatie dat de gemeente en aanbieders met 
elkaar hebben. 

 

Figuur 7. Significante verbanden tussen soort relatie en instrumenten voor contractmanagement 

De instrumenten die significant meer gebruikt worden door de gemeente Oss zijn 
instrumenten die horen bij een principal-steward relatie. Aangezien deze relatie ook 
meer voorkomt dan de principal-agent relatie, sluit het contractmanagement van de 
gemeente Oss goed aan bij het type relaties dat ze heeft met haar gecontracteerde 
zorgaanbieders.  
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H6. Conclusie 

In dit hoofdstuk worden de conclusies gegeven. Zowel de hoofdvraag als de deelvragen 
worden beantwoord. Daarna zullen de hieruit volgende aanbevelingen aan bod komen. 
Het hoofdstuk eindigt met een reflectie op het onderzoek. 

 

6.1 Conclusies 

In dit onderzoek is ingegaan op de vraag hoe het contractmanagement van de gemeente 
Oss van de nieuwe Wmo-contracten zo kan worden ingericht, dat het beter aansluit bij 
het soort relatie die de gemeente Oss heeft met haar gecontracteerde aanbieders, om zo 
de effectiviteit van het contractmanagement te vergroten. Geconcludeerd kan worden 
dat het contractmanagement van de gemeente Oss nu al grotendeels aansluit bij het type 
relatie dat de gemeente met een aanbieder heeft. Er zijn echter nog wel wat 
mogelijkheden voor verbetering. Deze aanbevelingen worden besproken in paragraaf 
6.2. 

 

6.1.1 De methode bestuurlijk aanbesteden 

Zoals besproken in hoofdstuk 2 maakt de gemeente Oss, zoals de meeste gemeenten in 
Nederland, voor de contractering van aanbieders voor de nieuwe Wmo-taken, gebruik 
van de methode ‘bestuurlijk aanbesteden’. Dit is een methode van aanbesteden waarbij 
wederzijdse afhankelijkheid tussen beide partijen centraal staat: De gemeente is 
afhankelijk van de zorgaanbieders voor het leveren van de gewenste ondersteuning aan 
haar burgers, terwijl de zorgaanbieders tegelijkertijd een contract met de gemeente 
nodig hebben om de nodige financiële vergoeding te ontvangen voor het leveren van 
ondersteuning aan cliënten.  

Er is sprake van voortdurend overleg tussen de contractpartners. Niet alleen voordat het 
contract wordt aangegaan, maar ook gedurende de tijd dat het contract loopt. Op deze 
manier kan het contract tussentijds worden aangepast aan de dynamische omgeving. De 
gemeente Oss faciliteert dit constante overleg op meerdere manieren. Er is een fysieke 
overlegtafel, waar een representatief deel van de aanbieders ongeveer eens in de maand 
met de gemeente om de tafel gaat zitten om alle mogelijke wijzigingen of aanvullingen 
op de contracten te bespreken. Daarnaast is er de digitale overlegstructuur Pleio, waar 
alle betrokken partijen 24 uur per dag met elkaar van gedachten kunnen wisselen over 
de contracten. Als laatste is er nog sprake van individueel overleg tussen de gemeente en 
de afzonderlijke aanbieders. 

Gezien de wederzijdse afhankelijkheid en de dynamische en onzekere context waarin de 
nieuwe Wmo-contracten zich afspelen, is de methode bestuurlijk aanbesteden hier zeer 
geschikt. 

 

6.1.2 Modellen voor contractrelaties 

Zoals in hoofdstuk 3 aan bod is gekomen, bestaan er twee modellen voor 
contractrelaties: Het principal-agent model en het principal-steward model. Beide 
modellen gaan uit van een contractrelatie tussen een opdrachtgever en een 
opdrachtnemer, maar ze vertrekken vanuit zeer verschillende assumpties. 
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De principal-agent benadering gaat uit van een doelenconflict tussen beide 
contractpartijen. Beide hebben hun eigen belangen. Omdat deze belangen conflicteren 
met de belangen van de andere partij, vertonen principaal en agent opportunistisch 
gedrag om hun eigenbelang te maximaliseren. Doordat er sprake is van een informatie-
assymetrie in het voordeel van de opdrachtnemer, is het voor hem mogelijk zich 
opportunistisch te gedragen. De opdrachtgever zal dit proberen te voorkomen met 
behulp van monitoring en controlemechenismen. 

De principal-steward benadering gaat er juist van uit dat opdrachtgever en 
opdrachtnemer dezelfde doelen voor ogen hebben. De opdrachtnemer heeft inderdaad 
meer informatie dan de opdrachtgever, maar aangezien beide partijen hetzelfde willen 
bereiken leidt dit niet tot opportunistisch gedrag. Beide partijen vertrouwen elkaar, 
waardoor monitoring en controle ook niet nodig zijn. 

Zoals besproken kunnen deze twee modellen gezien worden als twee uitersten van een 
continuüm. Een contractrelatie valt dus niet te typeren als puur principal-agent of puur 
principal-steward, maar kan geplaatst worden op elke willekeurige plek op het 
continuüm (zie figuur 2). Omwille van het onderzoek hebben we gesproken over drie 
plekken op het continuüm waar een contractrelatie te plaatsen valt, namelijk een 
principal-agent relatie, een principal-steward relatie of een gecombineerde relatie. 

 

6.1.3 Principes van contractmanagement 

Aangezien de verschillende soorten contractrelaties andere kenmerken hebben, zijn er 
per soort contractrelatie ook andere instrumenten voor contractmanagement (zie tabel 
2). In een principal-agent relatie probeert de principaal het opportunistisch gedrag van 
de agent te verminderen en de agent zo te sturen dat hij alleen de doelen van de 
principaal nastreeft. Dit kan hij doen met behulp van een financiële beloningsstructuur, 
door de reputatie van de agent te beïnvloeden, door te monitoren met behulp van 
controlemechanismen, zoals audits, prestatiemetingen en periodieke rapportages en 
door contractuele afspraken gedetailleerd vast te leggen. 

In een principal-steward relatie dient het contractmanagement vooral om de steward te 
faciliteren en om een stewardbenadering te stimuleren bij de opdrachtnemer. Hiervoor 
kan de principaal verschillende instrumenten gebruiken, namelijk het vergroten van de 
autonomie van de steward, contractuele afspraken formuleren op kaderniveau, het 
ontwikkelen van gedeelde cultuur en normen en het intrinsiek motiveren van de 
steward door vertrouwen in hem te uiten, zijn reputatie te bevorderen en zijn 
verantwoordelijkheden te vergroten. 

In een gecombineerde relatie kunnen alle instrumenten voor contractmanagement 
gebruikt worden. Welke instrumenten aan te raden zijn, is afhankelijk van het doel van 
het contractmanagement en de precieze plek van het soort contractrelatie op het 
continuüm: Hoe meer de relatie als een principal-agent relatie te typeren valt, des te 
beter er gekozen kan worden voor principal-agent instrumenten. Wanneer een relatie 
dichter in de buurt van een principal-steward relatie komt, kunnen juist beter de hierbij 
behorende instrumenten voor contractmanagement worden ingezet. 
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6.1.4 Contractrelaties tussen gemeente Oss en haar aanbieders 

Zoals gezegd kan, voor het gemak van het onderzoek, het type relatie dat de gemeente 
Oss met haar aanbieders heeft op drie plekken op het continuüm geplaatst worden: Er 
kan sprake zijn van een principal-agent relatie, een gecombineerde relatie of een 
principal-steward relatie. Welke relatie een zorgaanbieder en de gemeente hebben, 
wordt significant beïnvloed door de mate van overeenstemming in doelen, van 
opportunistisch gedrag en de mate waarin de gemeente haar aanbieders intrinsiek 
motiveert. 

Bijna de helft van de relaties die de gemeente Oss met haar zorgaanbieders heeft, 
namelijk 49%, kan getypeerd worden als een gecombineerde relatie. Met 36% van de 
aanbieders heeft de gemeente Oss een principal-steward relatie. Slechts een klein aantal 
relaties, namelijk de overige 15%, kan als een principal-agent relatie getypeerd worden. 
Deze aantallen zijn schematisch weergegeven in figuur 6 in hoofdstuk 5.   

De gemeente Oss probeert bewust te sturen op een contractrelatie vanuit vertrouwen. 
Dit sluit aan bij het flinke aantal principal-steward relaties, aangezien deze relatie 
gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.  

 

6.1.5 Contractmanagement van de gemeente Oss 

De gemeente Oss gebruikt alle genoemde instrumenten voor contractmanagement, maar 
de instrumenten behorende bij een principal-steward relatie worden wel overduidelijk 
meer gebruikt dan de instrumenten behorende bij een principal-agent relatie. 

De gemeente Oss gebruikt de volgende principal-agent instrumenten: Gecontracteerde 
aanbieders worden verplicht een klachtenregistratie bij te houden. Deze periodieke 
rapportage gebruikt de gemeente Oss als controlemechanisme. Aanbieders kunnen 
financieel gesanctioneerd worden door de gemeente Oss wanneer ze de gemaakte 
afspraken niet nakomen. Wanneer ze juist bovengemiddeld goed werk leveren, worden 
ze beloond via reputatieverbetering. Verder staan er weinig gedetailleerde afspraken in 
de overeenkomsten. 

De volgende principal-steward instrumenten worden door de gemeente ingezet: 
Aanbieders krijgen vanuit de gemeente veel autonomie en volledige 
ondernemersvrijheid om zelf in te vullen hoe ze de benodigde zorg leveren aan hun 
cliënten. Door de verschillende overlegstructuren en het gebruik van wergroepen 
bestaande uit medewerkers van de gemeente en zorgaanbieders, is er een gedeelde 
cultuur en normen ontstaan. Ook probeert de gemeente aanbieders intrinsiek te 
motiveren, bijvoorbeeld door vertrouwen in ze te uiten. Daarnaast zijn de contractuele 
afspraken op kaderniveau geformuleerd. 

 

6.1.6 Aansluiting van het contractmanagement bij de relaties 

De instrumenten voor contractmanagement die de gemeente Oss inzet sluiten 
grotendeels aan bij het soort contractrelatie dat de gemeente met haar aanbieders heeft. 
Zo worden er wat meer principal-agent instrumenten ingezet bij aanbieders waarmee 
de gemeente minder op één lijn zit en die zich vaker opportunistisch gedragen. 
Aanbieders die hun afspraken altijd nakomen worden meer gestuurd met behulp van 
principal-steward instrumenten. 
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Deze verschillen zijn echter klein. Ook is het niet zo dat principal-agent instrumenten 
alleen worden ingezet bij aanbieders met wie de gemeente een principal-agent relatie 
heeft, of principal-steward instrumenten alleen bij aanbieders met wie de gemeente een 
principal-steward relatie heeft. Alle instrumenten worden bij alle aanbieders ingezet; 
het ene instrument wat meer bij de ene aanbieder dan bij de andere, maar deze 
verschillen zijn klein. 

Enkele verschillen van instrumenten voor contractmanagement die worden ingezet zijn 
echter groter. Zo hebben de aanbieders met een principal-steward relatie beduidend 
meer autonomie, meer intrinsieke motivatie en een meer gedeelde culuur en normen 
met de gemeente Oss, dan aanbieders met een principal-agent relatie. 

 

6.2 Aanbevelingen 

Hoewel het contractmanagement al grotendeels aansluit bij het soort contractrelatie dat 
de gemeente met haar aanbieders heeft, zijn hier nog verbeteringen mogelijk.  

Ondanks onenigheid tussen de gemeente en haar aanbieders over financiën, is er veel 
overeenstemming in doelen en veel vertrouwen in elkaar. Toch kan de helft van de 
relaties als gecombineerd getypeerd worden. Hoewel er overeenstemming in doelen en 
wederzijds vertrouwen is, vinden veel aanbieders namelijk wel dat de gemeente te 
opportunistisch is. Uit de resultaten blijkt dat gemeente niet heel opportunistisch is in 
de praktijk, maar wel de mogelijkheden heeft zich zo te gedragen wanneer je kijkt naar 
de formulering van de contractuele afspraken. 

Aangezien de gemeente veelal stuurt vanuit een principal-steward benadering, zou het 
dus ook goed zijn wanneer meer aanbieders de relatie vanuit een principal-steward 
benadering ervaren en niet als een gecombineerde relatie. Dit sluit ook aan bij de wens 
van de gemeente om te werken vanuit een vertrouwensrelatie. Het opportunistisch 
gedrag van de gemeente zou hiervoor moeten verminderen, mede ook omdat de mate 
van opportunistisch gedrag invloed heeft op het soort contractrelatie dat de gemeente 
met haar aanbieders heeft. Om dit te bereiken is het aan te bevelen om in de contracten 
een aantal zaken anders te formuleren. 

De contractafspraken kunnen meer in overeenkomst met hoe het er in de praktijk al aan 
toe gaat geformuleerd worden, namelijk dat er altijd vanuit samenwerking en 
gezamenlijk overleg besluiten worden genomen. Concreet valt dus aan te bevelen dat de 
gemeente Oss met een voorstel komt voor een wijziging in de contractuele teksten. De 
nieuwe tekst zou expliciet moeten noemen dat: 

 Alle besluiten die de gemeente neemt, eerst langs de overlegtafel gaan en hier 
besproken worden; 

 dat de gemeente deze inbreng van de zorgaanbieders meeneemt in haar 
besluitvorming; 

 en dat het de voorkeur geniet grote of complexe onderwerpen eerst te 
behandelen in werkgroepen, bestaande uit deelnemers van de overlegtafel, 
alvorens deze plenair aan de overlegtafel te bespreken. 

In principe verandert er dan niet veel aan de werkwijze van de gemeente en de functie 
van de overlegtafel. Toch zullen de aanbieders het gedrag van de gemeente naar 
verwachting als minder opportunistisch beoordelen wanneer de genoemde punten 
expliciet in de contractteksten komen te staan. Hierdoor zullen meer contractrelaties als 
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een principal-steward relatie getypeerd kunnen worden in plaats van als een 
gecombineerde relatie, waardoor het huidige contractmanagement van de gemeente Oss 
beter aansluit bij de contractrelaties die ze met haar zorgaanbieders heeft. 

 

6.3 Reflectie 

Hoewel dit onderzoek weloverwogen en met grote zorgvuldigheid is uitgevoerd, zijn er 
toch enkele kanttekeningen te plaatsen. Deze kanttekeningen zijn in ogenschouw 
genomen bij de getrokken conclusies en geformuleerde aanbevelingen, maar moeten 
ook worden meegenomen in eventueel vervolgonderzoek. Ze worden nu één voor één 
besproken. 

Zoals al eerder genoemd zijn de contractrelaties getypeerd alsof er maar drie mogelijke 
soorten relaties zijn, namelijk een principal-agent relatie, een principal-steward relatie 
of een gecombineerde relatie. Dit terwijl in hoofdstuk 3 juist is toegelicht dat de relaties 
idealiter ingedeeld zouden moeten worden op een continuüm, waarbij een relatie op 
elke mogelijke plek op het continuüm geplaatst zou kunnen worden. Doordat er in de 
analyse is uitgegaan van slechts drie mogelijke posities op het continuüm, zijn 
nuanceverschillen tussen de verschillende mogelijke relaties verloren gegaan. 

Een andere kanttekening die te plaatsen is bij het onderzoek, is de hoge mate van 
confounding tussen enkele gemeten variabelen. Dit verlaagt de validiteit van die 
variabelen. De grootste overlap zit er tussen de variabelen ‘intrinsieke motivatie’ en 
‘beloning via reputatiebeïnvloeding’, waarbij de tweede variabele een onderdeel van de 
eerste is. In een vervolgonderzoek zou er gebruik gemaakt kunnen worden van 
variabelen met minder overlap, waardoor het duidelijker wordt wat er precies gemeten 
wordt met welke variabele. Ook het concreter formuleren van de stellingen zou een 
oplossing kunnen zijn. 

Hierbij aansluitend is er sprake van een hoge positieve correlatie tussen de variabelen 
‘intrinsieke motivatie’ en ‘financiële beloningsstructuur’. Zoals in hoofdstuk 5 al 
besproken is, is deze correlatie theoretisch gezien niet logisch. Dit lijkt erop te wijzen 
dat een van deze variabelen niet heel valide is en iets ander meet dan de bedoeling is. 
Gezien de uitkomst lijkt het erop dat met de variabele ‘intrinsieke motivatie’, motivatie 
in het algemeen gemeten is. Een financiële beloningsstructuur kan aanbieders namelijk 
wel extrinsiek motiveren. 

Ook de generaliseerbaarheid van het gehele onderzoek kan in twijfel worden getrokken. 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gemeente Oss en daarmee toegespitst op 
de situatie in de regio Noordoost-oost Brabant, waarvan de gemeente Oss 
centrumgemeente is voor de nieuwe Wmo-taken. In hoeverre deze situatie overeenkomt 
met situaties in andere gemeenten of op andere beleidsterreinen is niet duidelijk. De 
generaliseerbaarheid van het onderzoek is daarmee onduidelijk. 

Daarnaast kan er een kanttekening geplaatst worden bij de gehanteerde schalen die 
gebruikt zijn bij de analyse. De schaalbetrouwbaarheidsanalyse was voor elke variabele 
te laag om van een betrouwbare schaal te spreken. Dit roept de vraag op of de gemeten 
schalen wel valide zijn. Aangezien de schalen op theoretische basis gevormd zijn, is er 
echter voor gekozen om ondanks de lage betrouwbaarheidsscores, toch met de 
gevormde schalen te werken. Desalniettemin moet deze kanttekening wel in het 
achterhoofd worden gehouden. 
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Een laatste kanttekening die hier geplaatst wordt, is dat het onderzoek heeft gekeken 
naar de aansluiting van het contractmanagement bij het type contractrelatie, er impliciet 
van uitgaande dat het type relatie een gegeven is waaraan het soort 
contractmanagement zich aanpast. Het zou echter goed kunnen dat de manier waarop 
het contractmanagement is ingericht, invloed heeft op het type relatie tussen de 
gemeente Oss en haar zorgaanbieders. Voor vervolgonderzoek zou het dan ook erg 
waardevol zijn te onderzoeken welke relaties en causale verbanden er precies bestaan 
tussen verschillende typen contractrelaties en mogelijke invullingen van 
contractmanagement. De vraag is echter of het haalbaar is deze causaliteit  vast te 
stellen, aangezien het hier gaat om praktijkonderzoek waarbij moeilijk met een 
controlegroep gewerkt kan worden. Dit maakt het lastig om causale verbanden te 
achterhalen. 
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Bijlage 1. Enquête – Aanbieders Wmo ondersteuning 

 

Inleiding 

Beste zorgaanbieder, 

U ontvangt deze vragenlijst omdat u een deelovereenkomst heeft met de 
centrumgemeente Oss voor Individuele ondersteuning, Dagbesteding en/of Kortdurend 
verblijf. 

Deze enquête maakt deel uit van een breder onderzoek naar het contractmanagement 
van de nieuwe Wmo-taken. Doel van dit onderzoek is zicht te krijgen op uw ervaringen 
en meningen. De uitkomsten gebruiken wij voor verbetering van het 
contractmanagement. Beschermd wonen nemen we om praktische redenen niet mee in 
dit onderzoek.  

Invulling van de enquête duurt slechts 10 minuten en is volledig anoniem. Alle 
vragen/stellingen gaan over de drie genoemde deelovereenkomsten. Er zijn geen goede 
of foute antwoorden.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Vragen  

1. Welk van deze deelovereenkomsten heeft uw organisatie met de gemeente? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Deelovereenkomst Individuele ondersteuning 
 Deelovereenkomst Gespecialiseerde dagbesteding 
 Deelovereenkomst Kortdurend Verblijf 
 Geen van bovenstaande 

2. Geef per deelovereenkomst aan hoe lang deze loopt (minder dan 3 maanden, 3-6 
maanden of meer dan 6 maanden). 

 Individuele ondersteuning    … 
 Dagbesteding     … 
 Kortdurend Verblijf     … 

3. Neemt uw organisatie deel aan de fysieke overlegtafel? 
4. Wie is uw contactpersoon bij de gemeente Oss? 
5. Heeft uw organisatie ook Wmo-contracten in andere regio’s dan Noordoost-Oost 

Brabant? 
6. Hoe tevreden bent u in het algemeen over het contractmanagement? 
7. Er volgen nu een aantal stellingen. Geef per stelling aan in hoeverre u het met de 

stelling (on)eens bent. 
I. Mijn organisatie heeft vertrouwen in de gemeente.  

II. In de deelovereenkomst staat de cliënt centraal. 
III. Binnen de gemeente gaat het er heel anders aan toe dan binnen onze 

organisatie. 
IV. De gemeente is op de hoogte van de financiële situatie van mijn 

organisatie. 
V. De bekostiging van de geleverde ondersteuning is gebaseerd op de 

werkelijke kostprijs. 
VI. Mijn organisatie heeft een goede naam bij andere gemeenten. 
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VII. De gemeente en mijn organisatie zitten vaak niet op dezelfde lijn. 
VIII. In de deelovereenkomsten is alles tot in detail vastgelegd. 

IX. Het is onduidelijk waar de gemeente mijn organisatie op beoordeelt. 
X. De gemeente heeft de juiste kennis om te sturen op uitvoering van Wmo-

taken. 
8. Hieronder ziet u telkens twee uitersten. Wat vindt uw organisatie belangrijker? 

 Afspraken met de gemeente nakomen – Cliënten de nodige ondersteuning 
bieden 

 Ondersteuning bieden binnen de kostprijs – Ondersteuning bieden die de 
cliënt nodig heeft  

 Kwaliteit – Kwantiteit 
9. Er volgt nu een tweede blok stellingen. Geef per stelling aan in hoeverre u het met 

de stelling (on)eens bent. 
I. Mijn organisatie heeft de vrijheid om zelf te handelen. 

II. Er is veel conflict tussen de gemeente en mijn organisatie. 
III. De gemeente heeft meer oog voor de kwaliteit dan kwantiteit van het 

werk van mijn organisatie. 
IV. Mijn organisatie moet zich regelmatig verantwoorden aan de gemeente. 
V. De gemeente motiveert mijn organisatie om betere resultaten te leveren. 

VI. De gemeente stelt concrete eisen aan de diensten die mijn organisatie 
levert. 

VII. De kwaliteit van ons werk beïnvloedt de hoogte van de bekostiging die we 
krijgen van de gemeente. 

VIII. Door bezuinigingen worden de deelovereenkomsten regelmatig 
aangepast. 

10. Er volgt nu voor de laatste maal een aantal stellingen. Geef per stelling aan in 
hoeverre u het met de stelling (on)eens bent. Hierna bent u klaar met deze 
vragenlijst. 

I. De gemeente en mijn organisatie willen hetzelfde bereiken. 
II. Mijn organisatie overlegt regelmatig met de gemeente. 

III. De ondersteuning die we leveren wordt beoordeeld via prestatie-
indicatoren. 

IV. Mijn overeenkomst(en) met de gemeente hebben invloed op hoe anderen 
(medewerkers, cliënten, gemeenten) mijn organisatie beoordelen. 

V. Mijn organisatie werkt graag samen met de gemeente. 
VI. De gemeente laat merken vertrouwen te hebben in mijn organisatie. 

VII. De gemeente controleert regelmatig het handelen van mijn organisatie. 
VIII. De deelovereenkomsten houden te weinig rekening met de belangen van 

de zorgaanbieders. 
IX. Mijn organisatie moet regelmatig aan de gemeente rapporteren over onze 

werkzaamheden. 
X. Sinds onze overeenkomst met de gemeente Oss is de naamsbekendheid 

van mijn organisatie gegroeid. 
11. Dit was de laatste vraag, bedankt voor uw tijd. Aanvullende vragen of 

opmerkingen kunt u hier invullen: … 
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Bijlage 2. Uitnodiging en herinnering enquête per mail 

 

Uitnodiging 

Beste zorgaanbieder, 

Zoals al aangekondigd in de nieuwsbrief die u eerder deze week ontving, onderzoek ik in 
opdracht van de gemeente Oss het contractmanagement rond Individuele 
ondersteuning, Dagbesteding en Kortdurend verblijf. Hierbij nodig ik u als 
gecontracteerde aanbieder uit om een korte vragenlijst in te vullen. Invullen duurt 
slechts 10 minuten en is zeer waardevol voor het onderzoek. 

Ik onderzoek hoe het contractmanagement momenteel geregeld is en hoe dit beter kan. 
Daarvoor is het belangrijk om te weten wat uw ervaringen zijn. U kent de vragenlijst 
invullen via deze link: … 

Het onderzoek maakt deel uit van mijn afstuderen aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Wanneer na de zomer de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, 
koppelen we deze op passende wijze aan u terug. 

Als u nog vragen heeft kunt u me altijd mailen. Alvast hartelijk dank voor uw tijd. 

Met vriendelijke groet, 

Rosan Koolen 

 

Herinnering 

Beste zorgaanbieder, 

Twee weken geleden ontving u onderstaande uitnodiging voor het invullen van een 
korte vragenlijst. Enkelen van jullie hebben deze vragenlijst al ingevuld, hartelijk dank 
hiervoor. Wanneer u dit nog niet heeft gedaan, wil ik u bij deze nogmaals vragen dit 
alsnog te doen, via deze link: … 

De vragenlijst is onderdeel van een onderzoek naar het contractmanagement van de 
centrumgemeente Oss. Invullen duurt maar 10 minuten en is zeer waardevol voor mijn 
onderzoek, wat deel uitmaakt van mijn afstuderen aan de Radboud Universiteit. 

Als u nog vragen heeft kunt u me altijd mailen. Alvast hartelijk dank voor uw hulp. 

Met vriendelijke groet, 

Rosan Koolen 
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Bijlage 3. Interview – Medewerkers contractmanagement gemeente Oss 

 

Vragen 

1. Op welke uitgangspunten zijn de contractafspraken gebaseerd? 
a. Welke belangen staan centraal in de Wmo overeenkomsten? 

2. Hoe is uw relatie met de gecontracteerde zorgaanbieders? 
a. Is dit hetzelfde voor alle aanbieders? 

3. Hebben de gecontracteerde zorgaanbieders en gemeente voor uw gevoel 
gezamenlijk doelen? 

a. Zitten de aanbieders en de gemeente op een lijn of wisselt dit per 
aanbieder? 

4. Hoe zorg je dat de aanbieder zich aan de afspraken houdt? 
a. Hoe concreet zijn de afspraken die je met de aanbieders maakt? 
b. Probeer je aanbieders te motiveren en zo ja, hoe dan? 
c. Is dit afhankelijk van de relatie die je met de aanbieder hebt? 

5. Heeft u veel contact/overleg met de gecontracteerde aanbieders? 
6. Hoe beoordeel je een aanbieder? 

a. Hebben jullie contact met andere gemeenten over het presteren van een 
aanbieder? 

b. Hebben de aanbieders de juiste expertise? 
7. Hoeveel beleidsvrijheid zouden de aanbieders moeten hebben en krijgen ze dat 

ook volgens u? 
a. Veranderd dit naarmate je een beter beeld hebt van de aanbieder? 
b. In hoeverre moet een aanbieder zijn handelen aan de gemeente 

verantwoorden? 
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Bijlage 4. Opbouw variabelen analyse 

 

In de volgende tabel is inzichtelijk gemaakt uit welke items of enquêtestellingen de te 
meten variabelen zijn opgebouwd. 

Tabel 7. Opbouw variabelen in kwantitatieve analyse 

Variabele Bijbehorende stellingen en nummer enquêtevraag 

Overeenstemming 

in doelen 

 In de deelovereenkomst staat de cliënt centraal (7.2) 

 Er is veel conflict tussen de gemeente en mijn 

organisatie (9.2) 

 De gemeente en mijn organisatie willen hetzelfde 

bereiken (10.1) 

 De deelovereenkomsten houden te weinig rekening met 

de belangen van de zorgaanbieders (10.8) 

Wederzijds 

vertrouwen 

 Mijn organisatie heeft vertrouwen in de gemeente (7.1) 

 De gemeente heeft de juiste kennis om te sturen op 

uitvoering van Wmo-taken (7.10) 

 Mijn organisatie heeft de vrijheid om zelf te handelen 

(9.1) 

 Mijn organisatie overlegt regelmatig met de gemeente 

(10.2) 

 De gemeente controleert regelmatig het handelen van 

mijn organisatie (10.7) 

Opportunistisch 

gedrag 

 De bekostiging van de geleverde ondersteuning is 

gebaseerd op de werkelijke kostprijs (7.5) 

 Wat vindt uw organisatie belangrijker: Afspraken met de 

gemeente nakomen of cliënten de nodige ondersteuning 

bieden (8.1) 

 Wat vindt uw organisatie belangrijker: Ondersteuning 

bieden binnen de kostprijs of ondersteuning bieden die 

de cliënt nodig heeft (8.2) 

 Wat vindt uw organisatie belangrijker: Kwaliteit of 

kwantiteit (8.3) 

 Door bezuinigingen worden de deelovereenkomsten 

regelmatig aangepast (9.8) 

Controle-

mechanismen 

 De gemeente is op de hoogte van de financiële situatie 

van mijn organisatie (7.4) 

 De gemeente heeft meer oog voor de kwaliteit dan 

kwantiteit van het werk van mijn organisatie (9.3) 

 De ondersteuning die we leveren wordt beoordeeld via 

prestatie-indicatoren (10.3) 

 De gemeente controleert regelmatig het handelen van 

mijn organisatie (10.7) 

 Mijn organisatie moet regelmatig aan de gemeente 

rapporteren over onze werkzaamheden (10.9) 

Financiële 

beloningsstructuur 

 Het is onduidelijk waar de gemeente mijn organisatie op 

beoordeelt (7.9) 

 De kwaliteit van ons werk beïnvloedt de hoogte van de 

bekostiging die we krijgen van de gemeente (9.7) 

Beloning via 

reputatie-

beïnvloeding 

 Mijn organisatie heeft een goede naam bij andere 

gemeenten (7.6) 

 Mijn overeenkomsten met de gemeente hebben invloed 

op hoe anderen mijn organisatie beoordelen (10.4) 
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 Sinds onze overeenkomst met de gemeente is de 

naamsbekendheid van mijn organisatie gegroeid (10.10) 

Autonomie 

vergroten 

 Mijn organisatie heeft de vrijheid om zelf te handelen 

(9.1) 

 Mijn organisatie moet zich regelmatig verantwoorden aan 

de gemeente (9.4) 

Gedeelde cultuur en 

normen 

ontwikkelen 

 Binnen de gemeente gaat het er heel anders aan toe dan 

binnen onze organisatie (7.3) 

 De gemeente en mijn organisatie zitten vaak niet op 

dezelfde lijn (7.7) 

 Mijn organisatie werkt graag samen met de gemeente 

(10.5) 

Intrinsiek 

motiveren 

 Mijn organisatie heeft een goede naam bij andere 

gemeenten (7.6) 

 Mijn organisatie heeft de vrijheid om zelf te handelen 

(9.1) 

 De gemeente motiveert mijn organisatie om betere 

resultaten te leveren (9.5) 

 De gemeente laat merken vertrouwen te hebben in mijn 

organisatie (10.6) 

Detail in 

contractuele 

afspraken 

 In de deelovereenkomsten is alles tot in detail vastgelegd 

(7.8) 

 De gemeente stelt concrete eisen aan de diensten die 

mijn organisatie levert (9.6) 
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Bijlage 5. Codeboek voor kwalitatieve analyse 

 

In de volgende tabel is inzichtelijk gemaakt welke codes gebruikt zijn in de kwalitatieve 
analyse en waar deze codes op wijzen. 

Tabel 8. Codeboek 

Code Wijst op 

Conflicterende doelen Principal-agent relatie 

Opportunistisch gedrag Principal-agent relatie 

Gezamenlijke doelen Principal-steward relatie 

Wederzijds vertrouwen Principal-steward relatie 

Financiële beloningsstructuur Instrument geschikt in een principal-agent relatie 

Belonen via reputatiebeïnvloeding Instrument geschikt in een principal-agent relatie 

Controlemechanismen Instrument geschikt in een principal-agent relatie 

Gedetailleerde contractuele 

afspraken 

Instrument geschikt in een principal-agent relatie 

Autonomie Instrument geschikt in een principal-steward relatie 

Gedeelde cultuur en normen  Instrument geschikt in een principal-steward relatie 

Intrinsiek motiveren Instrument geschikt in een principal-steward relatie 

Contractuele afspraken op 

kaderniveau 

Instrument geschikt in een principal-steward relatie 

 

 

 


