De acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem,
Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland werken, daar waar mogelijk, samen binnen het
Sociaal Domein. In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie over deze samenwerking.
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl. Informatie is te vinden op
www.sociaaldomeinacherhoek.nl.
Nummer 7, december 2016

Aanbesteding bijna afgerond
De aanbesteding van zorg en ondersteuning voor de acht Achterhoekse gemeenten is op een
haar na afgerond. Op dit moment worden de laatste technische zaken uitgezocht.
De overeenkomsten gaan per 1 januari 2017 in. Alle aanbieders die aan de aanbesteding hebben
meegedaan krijgen op korte termijn bericht.

Overdracht cliënten als u geen overeenkomst heeft
Er zijn aanbieders die niet hebben meegedaan aan de aanbesteding. Bent u zo’n aanbieder en
heeft u wel cliënten via Zorg in Natura? Dan is het uw verantwoordelijkheid om voor een
goede overdracht naar een aanbieder, die wel een overeenkomst met een of meerdere
gemeenten heeft, te zorgen.
Het is de bedoeling dat u die overdracht in goed overleg met uw cliënt bijtijds regelt zodat per 1
januari uw cliënt via een andere aanbieder de zorg krijgt die nodig is. Heeft u daar moeite mee of
loopt u tegen problemen aan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente waarin
uw cliënt woont.

GGZ-producten lopen door in 2017
Leveranciers die in 2016 zorg leverden via een DBC (waaronder Dyslexie en SGGZ) en waarvan
de DBC overloopt in 2017 kunnen deze DBC gewoon door laten lopen. Dat betekent dat de code
en het tarief van 2016 voor die groep DBC’s gehandhaafd blijven tot einde DBC. Hetzelfde geldt
voor de prestaties BGGZ.
Leveranciers factureren na afsluiting van de DBC op basis van tarief contract 2016.

Nieuwe DBC’s in 2017 moeten worden geopend tegen het nieuwe tarief en met de nieuwe code
waarop de aanbieder voor 2017 gegund is. Dit geldt alleen voor partijen die in 2017 een
contractovereenkomst hebben. Voor vragen kunt u terecht bij
helpdesk3dAchterhoek@gemeenteberkelland.nl.

Conversietabel voor omzetting producten
De inkoop van de producten 2017 is mede gerubriceerd volgens de landelijke codetabel. Alle
productcodes zijn daardoor nu op landelijke standaarden gebaseerd.
Dat betekent voor leveranciers en gemeenten dat zij in hun administratie voor doorlopende en
nieuwe indicaties 2017 deze coderingen om moeten zetten. Ook tarieven, hoofdcategorie,
eenheden en productbenamingen moeten daarop aangepast worden. Daarnaast heeft de regio
ervoor gekozen om het aantal producten te verkleinen door meerdere producten samen te laten
vallen onder dezelfde code (tarief en categorie).
Voor deze omzetting is een conversietabel beschikbaar. In deze tabel is op de verschillende
tabbladen te zien wat de landelijke hoofdcategorie is, wat de codes zijn voor de nieuwe
producten en welke codes uit 2016 worden omgezet in de nieuwe codes 2017. Daarnaast is er
een apart overzicht beschikbaar van codes die vervallen in 2017.
Deze conversietabel is te vinden op www.sociaaldomeinachterhoek.nl onder het kopje
praktische informatie.

Omzetting producten start niet vóór 15 december
Op dit moment bereiden de gemeenten de omzetting voor van de doorlopende zorgproducten
van 2016 naar 2017. Deze actie in de gemeentelijke administratie resulteert in de aanmaak van
nieuwe 301 berichten naar de leveranciers. Er is afgesproken dat deze aanmaak met kleine
bundels tegelijk zal worden aangeleverd. Als er teveel producten in een 301 bericht worden
aangeboden, dreigt uitval bij leveranciers.
Wanneer leveranciers deze berichten beantwoorden met een 302 en dus verwerken in hun
administratie is de omzetting feitelijk geregeld. Dan is er weer sprake van rechtmatig geleverde
zorg door de leverancier.
Gemeenten starten niet vóór 15 december met het toezenden van de 301 berichten. Over
uiterlijk 2 weken publiceren de gemeenten de definitieve datum van het starten van de
verzending.
Startdatum nieuwe codes conversie WMO: 2 januari 2017 (i.v.m. CAK aanlevering).
Startdatum nieuwe codes conversie Jeugd: 1 januari 2017.

Contactpersonen en bereikbaarheid
De gemeenten willen de omzetting van 2016 naar 2017 zo vlekkeloos mogelijk laten verlopen.
Er is een overzicht beschikbaar van bereikbare personen per gemeente. Om elkaar zo min
mogelijk te belasten in deze extreem korte, maar zeer drukke periode is er een voorkeur voor
het gebruik van email in plaats van de telefoon. Alleen als de nood heel hoog is kan de telefoon
uitkomst bieden.
De lijst met contactgegevens van ambtenaren is vinden op www.sociaaldomeinachterhoek.nl
onder het kopje ‘Belangrijke informatie 2017 informatie CAK voor zorgaanbieders ivm Inkoop
2017’.

Onder Handen Werk (OHW) en DBC’s
Leveranciers die werken met DBC’s (SGGZ leveranciers) zijn volgens de inkoopeisen akkoord
gegaan met het maandelijks factureren van Onder Handen Werk. Dat is voor beide partijen een
flinke administratieve belasting, maar heeft als voordeel dat er zicht komt op dat deel van het
werk.
Gemeenten hebben besloten om aan deze verplichting een keuze toe te voegen. Leveranciers
mogen er voor kiezen of zij wel/niet maandelijks OHW willen declareren. Leveranciers van
DBC’s worden door gemeenten vóór 10 december benaderd met de vraag waar zij voor kiezen:
maandelijkse facturatie van OHW, of één eindfactuur na afsluiting DBC.

Automatisering
Naast de standaardisering willen gemeenten ook steeds meer gaan digitaliseren en
automatiseren. Daartoe dient onder andere de volledige toepassing van het berichtenverkeer.
Dat betekent dat het MAZ (VOT) formulier in 2017 niet meer gebruikt zal worden. Het 305
bericht komt daarvoor in de plaats.

Accountantsprotocol 2016
Leveranciers zijn geïnformeerd over het te hanteren accountantsprotocol 2016. De regio sluit
zich aan bij het landelijk afgegeven protocol advies.
Dat betekent dat leveranciers die boven een totale eigen jaarproductieomzet van 125K (per
domein Wmo of Jeugd) komen een geldige accountantsverklaring dienen te overleggen.
Leveranciers met een eigen jaarproductieomzet < 125K dienen een bestedingsverklaring in te
dienen.
De brief over dit protocol is te vinden op www.sociaaldomeinachterhoek.nl onder het kopje
‘Belangrijke informatie 2017 informatie CAK voor zorgaanbieders ivm Inkoop 2017’.

Informatie over eigen bijdrages
Aanbieders moeten tijdig en correct informatie over de eigen bijdrage aanleveren. Dit is immers
ook een eis. Het CAK is voor aanbieders de partij met wie ze contact moeten opnemen als ze
vragen hebben over het aanleveren van gegevens. CAK faciliteert zowel het systeem, heeft een
afdeling relatiebeheer, een helpdesk technische vragen enz. Ook heeft het CAK een nieuwsbrief
over eigen bijdrages uitgebracht met alle informatie op een rijtje.

