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 11, februari 2017

Nieuwe ronde aanbesteding van start
Er gaat een nieuwe ronde van de aanbesteding voor zorg en ondersteuning van start. Het gaat
daarbij om Jeugdhulp, maatwerkvoorzieningen Wmo en beschermd wonen. Alle informatie over
de aanbesteding is te vinden via deze link.
De planning van de aanbestedingsronde is als volgt:
1 februari Vooraankondiging via Tenderned
15 februari openstellen van Negometrix
1 maart sluiting Negometrix.
15 maart bekendmaking via Negometrix of u wel of niet gegund bent.
Vragen stellen via Negometrix kan tot 1 maart.
Wie kan gebruik maken van de aanbestedingsronde?
Nieuwe aanbieders of bestaande aanbieders die nieuwe producten willen toevoegen kunnen
aan deze nieuwe ronde van de aanbesteding meedoen. Bestaande aanbieders die op een product
zijn vergeten in te schrijven, kunnen dit in deze nieuwe aanbestedingsronde toevoegen.
Bestaande aanbieders kunnen geen producten terugtrekken of tarieven van huidige
producten aanpassen. Dit kan pas per 1 januari 2018.
Enkele tips
UEA-formulier
Om tot de procedure toegelaten te worden moet de inschrijver aan bepaalde eisen voldoen.
Naast materiële eisen, die te vinden zijn in de diverse percelen (subtenders), gaat het om
administratieve- en juridische eisen. Inschrijvers kunnen daarvoor in Negometrix het
toepasselijke Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA-formulier) gebruiken en
uploaden.

Bij de eerste aanbestedingsronde is gebleken dat het formulier bij veel aanbieders voor de
nodige vragen zorgt. Het is aan te bevelen daarom, voor het invullen ervan, de toelichting en
extra aandachtspunten te lezen, zoals die zijn opgenomen in Negometrix.
Kwaliteit
U wordt gevraagd een landelijk erkend kwaliteitscertificaat, dat aansluit bij de
ondersteuningsvorm waarvoor u inschrijft, te uploaden. Als u daar nog niet over beschikt moet u
twee zaken uploaden:
 het bewijs start certificering
 het handboek
Aanvullende aandachtspunten
Perceel 2 Ondersteuning Groep:
Bij perceel 2 bent u verplicht om zowel voor WMO als Jeugd twee tarieven in te vullen voor
vervoer. Ondersteuning groep bestaat uit Begeleiding- en Behandeling groep en vervoer. (zie
pagina 65 van het aanbestedingsdocument). Zonder het aanbieden van vervoer kunt u geen
begeleiding en/of behandeling groep aanbieden
Perceel 3 Wonen en Logeren:
Voor inschrijving voor perceel 3 geldt een verplichte combinatie met inschrijving voor perceel 1
en perceel 2 (zie pagina 69 van het aanbestedingsdocument)
Vraag & antwoord
Heeft u vragen? Veel vragen en antwoorden kunt u al vinden in Negometrix. Staat uw vraag er
nog niet bij? Dan kunt u die in Negometrix stellen.

Speeddates met consulenten van de acht Achterhoekse gemeenten
Op 1 januari 2017 is een groot aantal gegunde aanbieders aan het werk gegaan voor de acht
Achterhoekse gemeenten. Die ruim 250 aanbieders werken samen met de consulenten sociaal
domein van de acht gemeenten. Die consulenten maken hun keuzes op basis van hun kennis en
ervaringen.
Maar ze weten niet alles. Daarom worden speeddates gehouden zodat consulenten kennis
kunnen maken met uw organisatie.
Voor wie zijn de speeddates bestemd?
Regisseurs, coördinerend begeleiders, teamleiders, degene die direct contact hebben met de
consulenten en/of medewerkers van het wijkteam.
Hoe worden de speeddates gehouden?
Aanbieders krijgen de kans zich te presenteren tijdens een speeddate met consulenten van de
acht Achterhoekse gemeenten. De aanbieder presenteert zich door het houden van een elevator
pitch. Daarin kunt u in maximaal 2,5 minuut aangeven wat u en uw organisatie bijzonder
maken.
Wanneer worden de speeddates gehouden?
De volgende drie data zijn gepland voor de speeddates,
16 maart van 14.30 tot 17.00 uur
23 maart van 14.30 tot 17. 00 uur

27 maart van 14.30 tot 17.00 uur
Hoe kunt u zich aanmelden?
U krijgt via de mail een verzoek tot deelname.
Waar worden de speeddates gehouden?
De speeddates worden op een centrale plek in de Achterhoek gehouden. De precieze plaats wordt na
aanmelding bekend gemaakt.

Extra voorlichtingsbijeenkomst over berichtenverkeer 15 februari
Op 15 februari vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de inrichting van het
berichtenverkeer en facturatie in de Regio Achterhoek. Tijdens die bijeenkomst worden
knelpunten die zich nog voordoen geïnventariseerd. Er is met name aandacht voor de invulling
van de verschillende berichten aan de hand van de verspreide Procesbeschrijving
Berichtenverkeer Wmo en Jeugd.
Technische aspecten van Vecozo (hoe installeer je de applicatie)komen op 15 februari niet
specifiek aan de orde. Eventuele vragen hierover kunnen gesteld worden via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl.
De bijeenkomst vindt plaats in de Cultuurfabriek de Dru in Ulft en duurt van 14.00 uur tot 16.30
uur. Aanmelden kan via h.rijkhoek@bronckhorst.nl.

