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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Voedingscomponent wordt aan Wonen Beschut toegevoegd
De colleges van de acht samenwerkende Achterhoekse gemeenten hebben besloten om de
voedingscomponent per 1 januari 2018 toe te voegen aan Wonen Beschut. Cliënten krijgen over
het jaar 2017 voor de voedingscomponent een financiële compensatie van zeven euro per dag.

Inkoopronde 1 oktober gaat niet door, planning volgende inkoop
Binnen de regio is besloten om de inkoopronde per 1 oktober niet door te laten gaan. Reden is
dat deze ronde grotendeels parallel loopt met de inkoopronde voor toetreding en wijziging per 1
januari 2018.
Omdat de inkoopronde per 1 januari 2018, door wijzigingen, een veel grotere impact heeft staat
deze gepland voor de periode oktober tot en met november. Hierdoor hebben aanbieders van
zorg en de gemeenten iets meer tijd om de benodigde wijzigingen per 1 januari door te voeren.
Op dit moment is de planning dat op 2 oktober 2017 de inschrijving voor 2018 opengesteld
wordt. Deze openstelling sluit op 24 oktober. Daarna duurt het ongeveer vier weken voordat de
gunningsbeslissingen worden verstuurd.

Wachtlijsten en het zorg verlenen binnen de Treeknormen
Cliënten moeten steeds vaker wachten voordat de zorg daadwerkelijk verleend kan worden. In
het Aanbestedingsdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen
Wmo (Inclusief Beschermd Wonen) 2017-2018 is opgenomen dat de opdrachtnemer verplicht is
binnen de Treeknormen zorg te verlenen.
Als een Opdrachtnemer hier niet toe in staat is, geeft hij dit onmiddellijk door aan de
Opdrachtgever. Het melden van het overschrijden van de Treeknormen doet u via het
emailadres helpdesk3dAchterhoek@gemeenteberkelland.nl. Voor een overzicht van maximaal

aanvaardbare wachttijden (treeknormen) kunt u bij de volgende website terecht:
http://www.zorgcijfers.nl/actuele-cijfers/maximaal-aanvaardbare-wachttijden-treeknormen/.

Team voorstellen: Contract- en Leveranciersmanagement
Per 1 juni zijn ze van start gegaan, de dames en heren van het Contract- en
Leveranciersmanagement (CLM) team van het sociale domein (WMO en jeugdzorg) van de
regio Achterhoek. Nu ze al even hebben geproefd aan het werken op de locatie in de Gemeente
Oude IJsselstreek is het tijd om ze te vragen wie ze zijn en wat hun rol precies gaat zijn.
Jullie team bestaat uit zeven nieuwe gezichten. Stel jullie even voor:
“Het CLM-team heeft vier contractmanagers. Dat zijn Hugo Mulder, Freek Mulder, Bas Fennis en
Frans Hassing,. Alice Bosch is de kennismanager en in de persoon van Liselle Willemsen zit een
contractbeheerder in het team. De Toezicht- & Kwaliteitsmanager is Astrid Boin. We zijn een
zeer divers team. We hebben ervaring vanuit onder andere het sociaal domein, inkoop,
procesregie en het zorgaanbod.“
Jullie team werkt voor de acht gemeentes in de regio Achterhoek. Wat is jullie doel precies?
“Het doel is bij te dragen aan de verdere professionalisering van het contractmanagement en de
transformatie in het sociale domein. Wij gaan het contract- en leveranciersmanagement op
regionaal niveau organiseren en bewaken. We willen vooral ook de verbindende schakel zijn
voor alle acht gemeenten die we vertegenwoordigen. Dat doen we op het gebied van
inkoopbeleid, uitvoering, toegang, backoffice en in samenhang met de zorgaanbieders.”
Allemaal nieuw in de regio, dus jullie zullen de organisatie en de mensen nog beter moeten leren
kennen. Wat is het plan voor de komende weken?
“De meeste collega’s bij gemeente Oude IJsselstreek hebben we inmiddels wel ontmoet. Voor
wat betreft de organisatie en het sociale domein hebben we de komende weken in ieder geval op
het programma staan om meeloopstages te volgen bij alle acht gemeenten. Als introductie, maar
ook om gelijk de verwachtingen en behoeften bij de verschillende lokale collega’s te
inventariseren. We zijn allemaal gemotiveerd van start gegaan en hebben zin om een structurele
bijdrage te leveren aan kwalitatief goede zorg voor de inwoners!”

Knielend: Hugo Mulder (links) en Freek Mulder. Staand Alice Bosch, Frans Hassing, Liselle Willemsen
en Bas Fennis. Astrid Boin mist op de foto, zij is half juli gestart.

Wijzigingen van onderaannemers doorgeven via Negometrix
Als er sprake is van een wijziging van onderaannemers dan hoort het informeren van de acht
Achterhoekse gemeenten bij uw verplichtingen. Deze wijzigingen moeten in Negometrix door de
Opdrachtnemer verwerkt te worden.
Mocht dit spelen neem dan contact op via de mailfunctie in Negometrix . Op deze manier kunt u
ook kenbaar maken dat een samenwerking met een onderaannemer is beëindigd.

Nieuwe link voor Webrichtlijnen
In paragraaf 6.5.2.2 van het Aanbestedingsdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en
Maatwerkvoorzieningen Wmo 2017 – 2018 wordt verwezen naar verouderde informatie. De
standaard Webrichtlijnen versie 2, waarnaar wordt verwezen op de website webrichtlijnen.nl, is
vervallen.
Daarom is de oude website niet meer werkzaam. De oude standaard voor de Webrichtlijnen is
vervangen door de nieuwe Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Inhoudelijk
verandert er niets. De nieuwe link voor de Webrichtlijnen is digitoegankelijk.nl.

