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.sociaaldomeinachterhoek.nl onder het kopje Praktische informatie.
Nummer 6, oktober 2016

Inschrijvings- en hersteltermijn verlengd
De datum van de gunning is aangepast van 18 oktober 2016 naar 8 november 2016. De termijn

om nog de nodige aanpassingen te doen liep tot 23 oktober.

Aangezien veel aanbieders ook in die periode fouten nog niet of niet voldoende hebben hersteld
wordt aan de colleges gevraagd om Negometrix opnieuw open te stellen tot 17 november, negen
uur ’s morgens. Ook aanbieders die niet op tijd waren of alsnog willen inschrijven, krijgen
daarvoor op deze manier de kans.
Aanbieders die op 8 november nog geen overeenkomst kunnen krijgen omdat de aanbesteding
niet aan de eisen voldoet worden daarover, kort na 8 november, via de mail geïnformeerd. In die
mail wordt ook toegelicht wat nog aangepast of aangevuld moet worden om een overeenkomst
te krijgen. Het is aan te bevelen tijd te reserveren voor herstelacties.
Planning
- Op 8 november besluiten de 8 colleges van de Achterhoekse gemeenten over:
o De gunning
o Eventuele aanpassing van producten en tarieven
o Eventuele openstelling van de aanbesteding voor partijen die nog niet of te laat
hebben ingeschreven tot 17 november.
- Zo spoedig mogelijk na 8 november krijgen aanbieders bericht over de gunning, over de
besluitvorming of de eventueel nodige vervolgstappen bij aanpassingen.
- Als de colleges akkoord gaan met een aanvullende herstelperiode wordt Negometrix op
9 november opnieuw opengesteld. Deze laatste hersteltermijn eindigt op 17 november,
negen uur ’s morgens.
Houdt voor het laatste nieuws www.sociaaldomeinachterhoek.nl en www.negometrix.nl in de
gaten.
Continuïteit van zorg
De continuïteit van zorg na 1 januari 2017 is, bij een doorlopende indicatie, de
verantwoordelijkheid van de aanbieder. Als een aanbieder na 1 januari geen overeenkomst meer

heeft kan die zelf de zorg niet meer leveren. Voor de cliënten moet dan een andere oplossing
gezocht worden.

Gemeenten aan de slag met berichtenverkeer
De acht samenwerkende gemeenten in de Achterhoek wil de administratieve lastendruk WMO
en Jeugd voor zorgaanbieders verminderen door met alle gemeenten een eenduidige werkwijze
berichtenverkeer en facturatie te hanteren.
Daarover heeft de Regio op 26 oktober overlegd met zorgaanbieders. Bij deze bijeenkomst
waren 21 zorgaanbieders aanwezig.
Wat zijn de uitgangspunten?
Uitgangspunten van alle gemeenten zijn:
- De administratieve processen zoveel als mogelijk te automatiseren, digitaliseren
- Eenzelfde werkwijze berichtenverkeer en facturatie te hanteren.
- Het daarvoor benodigde berichtenverkeer in de regio op hetzelfde niveau te brengen en
hier als gemeenten gezamenlijk dezelfde stappen in te zetten (eenduidigheid maakt het
naar aanbieders meer helder en minder complex).
- Hierover beter en vaker communiceren met de zorgaanbieders.
In de bijeenkomst op 26 oktober heeft de gemeente de werkwijze bij een aantal berichten (bv.
JW 305, 307, 315, 321) aan de zorgaanbieders voorgelegd. De bespreking bood duidelijkheid. In
enkele gevallen gaf de discussie aanleiding tot nader onderzoek of agendering voor een volgende
bijeenkomst.
Volgende week zullen de presentatie en het verslag van de bijeenkomst op de website
www.sociaaldomeinachterhoek.nl beschikbaar komen.

De administratieve conversie van 2016 naar 2017
Per 1 januari 2017 gelden nieuwe categorieën, nieuwe productcodes en nieuwe tarieven. In de
overgang van 2016 naar 2017 moet daarom een administratieve conversie plaats vinden van de
oude naar de nieuwe situatie.
Dit klinkt eenvoudig, maar wordt een flinke klus. Alle zorgaanbieders krijgen bijvoorbeeld voor
elke cliënt een nieuw 301 (Toewijzings-) bericht. Dit bericht moet dus ook weer beantwoord
worden. Cliënten moeten namelijk in 2017 op de juiste wijze in de administratie verwerkt zijn.
Op die manier kunnen aanbieders de juiste zorg, met de juiste codering factureren. Die
facturatie moet niet conflicteren met de facturatie in 2016.
De Regio Achterhoek heeft in een bijeenkomst op 26 oktober (zie ook hierboven) geïnformeerd
over deze conversie. Ook is met aanbieders uitgewisseld hoe deze conversie voor
zorgaanbieders zo soepel mogelijk kan verlopen.
Volgende week zullen de presentatie en het verslag van de bijeenkomst op de website
www.sociaaldomeinachterhoek.nl geplaatst worden.

Verdiepingsworkshops Vecozo/GGK
Op 3 november is er een follow-upbijeenkomst over Vecozo/Gegevensknooppunt Deze
bijeenkomst is vooral bedoeld voor het beantwoorden van verdiepingsvragen over het gebruik
van Vecozo/GGK. Er is specifieke aandacht voor de Jeugd GGZ.
Tijdens de bijeenkomst is er ook een presentatie over de nieuw ontwikkelde app voor het
berichtenverkeer via I-Wmo/I-Jw. De bijeenkomst begint om half tien en duurt tot twaalf uur.
De plaats is het gemeentehuis van Bronckhorst. Aanmelden voor deze instructie kan via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl.

