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 12, februari 2017

Reminder afsluiting boekjaar
Om 2016 af te kunnen sluiten vragen we van aanbieders om een snelle aanlevering van
creditnota’s 2016, 303D-declaratieberichten 2016 en/of PDF’s (kan nog over 2016), of 321bericht voor volledige DBC’s.
Zie voor aanlevering van de productieverantwoording en accountantsprotocol 2016 ook onze
eerdere brief over het accountantsprotocol. Voor leveranciers die in 2016 met OHW hebben
gewerkt is voor het aanleveren van een overzicht OHW-2016 is een format beschikbaar. Het is
ook mogelijk om gebruik te maken van het landelijk format, of een eigen format te gebruiken.
Bestedingsverklaring
Leveranciers die alleen een bestedingsverklaring moeten overleggen kunnen hiervoor een
Model Bestedingsverklaring vinden op onze website www.sociaaldomein.nl.

Procesbeschrijving berichtenverkeer Jeugd, Wmo en Jeugd-GGZ
In de laatste versie van de procesbeschrijving Wmo enJeugd is er voor gekozen om de processen
voor beide zorgterreinen in één beschrijving te combineren.
Procesbeschrijving berichtenverkeer Jeugd-GGZ (incl. dyslexie)
Voor de Jeugd-GGZ is een nieuwe beschrijving beschikbaar. Hierin tevens opgenomen het proces
van OHW. Dit onderdeel is slechts voor een heel klein aantal aanbieders van toepassing.
Alle relevante informatie rondom berichtenverkeer en facturatie is te vinden op
www.sociaaldomeinachterhoek.nl onder het kopje ‘Praktische informatie’.

‘Kennismakingsmarkt’ aanbieders en consulenten op 27 maart
Om consulenten van de acht Achterhoekse gemeenten kennis te laten maken met de ongeveer
250 aanbieders van zorg en ondersteuning organiseert de projectgroep inkoop een

kennismakingsbijeenkomst op 27 maart in de Vijverberg in Doetinchem. Deze week ontvangt u
een uitnodiging om uw organisatie voor deze bijeenkomst aan te melden.
In eerste instantie was het de bedoeling om die kennismaking via speeddates te organiseren.
Deze aanpak vergde van aanbieders veel tijd en daarom is voor een markt gekozen.
Voor wie is de dag bestemd?
De speeddates zijn bestemd voor consulenten en/of medewerkers van het wijkteam. Ook
beleidsmedewerkers en wethouders krijgen een uitnodiging. Aanbieders krijgen een plekje op
de markt waar ze zich aan vertegenwoordigers van de acht gemeenten kunnen presenteren.

Nieuwe ronde aanbesteding 15 februari 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 wie wel of niet gegund zijn.
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.

Aanmelden voor bijeenkomst over berichtenverkeer kan nog net
Op 15 feberuari wordt een extra voorlichtingsbijeenkomst over het Vecozo berichtenverkeer
gehouden. We gaan m.n. in op het gebruik van de verschillende berichten gedurende de
verschillende stappen in het proces. Belangrijk is daarbij de juiste informatie op de juiste wijze
in de berichten te plaatsen.
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.

Gebruik CAK-codes 2017
Als zorgaanbieder zijn er verschillende manieren om de opvoer te doen. Dit kan bijvoorbeeld
via de applicaties Corfu of ZA-standaard. Dit gaat via Mijn CAK zakelijk (extranet). Als
zorgaanbieder heeft u de vrijheid om uw kanaal te kiezen op basis van uw eigen (technische )
mogelijkheden/afwegingen.
Lees hier meer over op www.sociaaldomeinachterhoek.nl.

