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.
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Vertrek John Prein, start Marieke Chardon, Loudmilla Kok-Oomen
John Prein, projectleider Uitvoering heeft per 7 maart zijn taken overgedragen. Loudmilla KokOomen en Marieke Chardon (werkzaam bij Inkopenvoor) nemen de honneurs waar in de rol van
kwartiermaker regionaal Contract Leveranciers Management (CLM).
Doel van hun opdracht is dat er over enkele maanden een regionaal CLM-kernteam werkzaam is,
die gestructureerd invulling kan geven aan de (boven)regionale CLM-taken. Het contact met u
als aanbieder zal blijven verlopen op dezelfde manier als voorheen.

Loudmilla Kok-Oomen

Marieke Chardon

Vragen voorlichtingsbijeenkomst berichtenverkeer
Op 15 februari vond de voorlichtingsbijeenkomst over berichtenverkeer plaats in Ulft. Door
aanbieders zijn tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. We zijn momenteel de
antwoorden aan het bundelen. Deze worden op korte termijn aan u gecommuniceerd.

Resultaat van tweede ronde aanbesteding
Half maart is de tweede ronde van de aanbesteding van zorg en ondersteuning voor acht
Achterhoekse gemeenten afgerond. In totaal zijn er veertien nieuwe aanbieders gegund. Elf
aanbieders, die al gecontracteerde ondersteuning leveren vanaf 1 januari, hebben een gunning
gekregen voor aanvullende producten en/of percelen. De gunning gaat per 1 april in.
Het was voor huidige aanbieders niet mogelijk om producten terug te trekken of tarieven te
wijzigen. Die mogelijkheid is er pas per 1 januari 2018.

Gezellige drukte tijdens Kennismakingsmarkt
De Kennismakingsmarkt, die op maandag 27 maart in stadion De Vijverberg in Doetinchem
werd gehouden, is druk bezocht. Bijna honderd aanbieders bemanden een tafel en consulenten,
wijkteams, beleidsadviseurs en andere vertegenwoordigers van de acht samenwerkende
Achterhoekse gemeenten konden er informatie over het grote aanbod in zorg en ondersteuning
halen.
Ook onderling maakten aanbieders volop kennis met elkaar.

Er was volop interactie tijdens de Kennismakingsmarkt in De Vijverberg.

