De acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk 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 clm@oude-ijsselstreek.nl. Informatie is te
vinden op www.sociaaldomeinacherhoek.nl.
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Eerste bijeenkomst over Transformatieplan
In de komende periode krijgt de visie op het
Sociaal Domein Achterhoek een
concretiseringsslag. De uitkomst zal het
Transformatieplan zijn. Dinsdag 24 april is
met een eerste bijeenkomst de aftrap gegeven
voor deze verdere concretisering.
In zes werkgroepen aan de slag
Zo’n zeventig aanbieders en ambtenaren van de
Achterhoekse gemeenten waren in de DRU
aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over
hoe de concretisering van de regiovisie eruit kan
gaan zien. En over hoe de vastgestelde doelen uit
de regionale visie en de daarbij behorende
maatschappelijke resultaten te realiseren zijn.
Dit gebeurde in zes werkgroepen.
Meer info op de website
Op www.sociaaldomeinachterhoek.nl is de
presentatie te vinden waarmee de bijeenkomst
werd gestart. Ook de deelnemerslijst staat op de
site. Naar verwachting komen de verslagen van
de zes werkgroepen in de tweede week van mei
online. De tweede bijeenkomst over het
Transformatieplan vindt plaats op 29 mei 2018.

Van visie naar transformatie
Nu de transities van de Wmo en Jeugdhulp
voor een groot deel zijn afgerond, gaan de acht
Achterhoekse gemeenten verder werken aan
de transformatie. Om deze transformatie zo
goed mogelijk te volbrengen, dient de visie
‘Samenwerken om elkaar te versterken’ als
basis. Daarin staat onder andere dat de
Achterhoekse gemeenten de komende jaren
de focus veel meer gaan leggen op de
kanteling naar preventie. De doelstelling is
inzetten op preventieve vormen van
ondersteuning, zodat op termijn minder
behandeling nodig is. Voorkomen is beter dan
genezen. Het doel is dat inwoners steeds meer
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
vitaliteit, hun eigen gedrag en een gezonde
leefstijl. Om de transformatie en het
preventiethema goed vorm te geven, gaan de
gemeenten komende tijd in gesprek met
zorgaanbieders, cliënten en andere partijen.
Lees het volledige achtergrondartikel op
www.sociaaldomeinachterhoek.nl.

3e Inkoopronde 2018 gaat van start
De inkoopronde om per 1 juli 2018 in aanmerking te komen voor het leveren van zorg en
ondersteuning in de Achterhoek dient zich aan. De openstelling in Negometrix vindt
plaats tussen 14 mei en 1 juni 2018.
Start inschrijving
Nieuwe aanbieders of reeds gegunde aanbieders die voor extra percelen of producten willen
inschrijven, hebben vanaf maandag 14 mei tot en met vrijdag 1 juni de tijd om de inschrijving in
Negometrix te voltooien.
Negometrix
Bij uw inschrijving is het inkoopdocument in Negometrix te raadplegen. U dient de vragen te
beantwoorden die in het platform staan aangegeven. Ondervindt u problemen met het platform
Negometrix? Wend u zich dan tot de helpdesk via servicedesk@negometrix.com of telefoon
(085) 208 46 66.
Vragen over de inkoop
Inhoudelijke vragen over de inkoop kunt u via Negometrix aan de Achterhoekse gemeenten
stellen. U gebruikt daarvoor het tabblad ‘Vraag en antwoord’, tenzij u expliciet kiest voor een
niet-openbare vraag. Vragen die u stelt via dit tabblad, zijn voor iedereen zichtbaar. U krijgt
antwoord via dezelfde weg. Ook kunt u via ‘Berichten’ vanuit Negometrix een e-mail sturen,
indien u een vraag heeft die niet voor andere aanbieders van toepassing is. Indien nodig, wordt
er vanuit Sociaal Domein Achterhoek met u telefonisch contact opgenomen.

4e Inkoopronde 2018 vervalt
De Achterhoekse gemeenten gaan uit van vier jaarlijks openstellingen, voor levering per 1
januari 2018, 1 april 2018, 1 juli 2018 en 1 oktober 2018. De ervaring is dat voor de openstelling
van 1 januari 2019 een ruimere periode wenselijk is. Zoals ook vorig jaar vervalt daarom de
inkoopronde van 1 oktober 2018. Na de inkoopronde van 1 juli 2018 is dus de eerstvolgende
inkoopronde die van 1 januari 2019.

Ingeschreven via Negometrix? Exporteer een kopie!
Aanbieders die zich hebben ingeschreven in Negometrix en zijn gegund op één of meerdere
percelen, kunnen een kopie maken van hun inschrijving. Oftewel, het is via Negometrix mogelijk
om de eigen inschrijving te exporteren. De Achterhoekse gemeenten raden aanbieders aan om
dit te doen. Immers, door het bestand op te slaan, heeft u altijd de juiste informatie en de juiste
producten en prijzen bij de hand. Hoe u dit doet, staat op de website
www.sociaaldomeinachterhoek.nl.

Nieuw piketnummer voor calamiteiten
Bij calamiteiten in het kader van de Jeugdwet en Wmo in de gemeenten Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek geldt een nieuw piketnummer: (0314) 377 454.
Voor calamiteiten in de Oost-Achterhoek blijft het ‘oude’ piketnummer van kracht:
(06) 51 88 95 68.

AVG binnen Sociaal Domein Achterhoek
Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking.
Het Sociaal Domein Achterhoek is druk bezig met de invoering van deze nieuwe wet.
Wat betekent dit voor u?
Individuele verantwoordelijkheid, maar wel samenwerking
Ondanks de regionale samenwerking is de AVG een individuele verantwoordelijk van iedere
gemeente afzonderlijk. Echter, de gemeenten werken wel samen op het gebied van
overeenkomsten en afspraken. Dit heeft als doel zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te
hebben.
Beveiligd versturen privacy gevoelige informatie
Op dit moment wordt privacygevoelige informatie al beveiligd verstuurd via het
berichtenverkeer. Daarnaast hebben (bijna) alle gemeenten de mogelijkheid om documenten
beveiligd te versturen. Gemeenten moeten dit uiterlijk 25 mei hebben geregeld. De wijze van
verzenden kan per gemeente verschillen, omdat elke gemeente eigen ICT-beleid en
voorzieningen heeft.
Functionaris gegevensbescherming
Alle Achterhoekse gemeenten hebben inmiddels een functionaris gegevensbescherming
aangesteld of doen dit op korte termijn. Dit is een verplichting vanuit de nieuwe AVG.
Deze functionarissen fungeren als adviseur en toezichthouder op het juist toepassen van de AVG
binnen de betreffende gemeente(n).
Verwerkingsovereenkomst
Een andere verplichting vanuit de AVG is het sluiten van ‘verwerkingsovereenkomsten’. Maar let
op! Gemeenten en zorgaanbieders hoeven géén verwerkingsovereenkomsten te sluiten met
elkaar. Dit komt omdat de relatie tussen de gemeente(n) en een zorgaanbieder niet kan worden
aangemerkt als een relatie tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Een
zorgaanbieder heeft zélf de zeggenschap en verantwoordelijkheid over welke persoonsgegevens
van cliënten worden vastgelegd en worden gedeeld met gemeente(n). De gemeenten hebben
hier geen zeggenschap over. De zorgaanbieder is dus zelf de verwerkingsverantwoordelijke.
Er hoeft dus géén verwerkersovereenkomst te worden gesloten.
Afspraken zijn wel noodzakelijk
Ondanks dat er geen verwerkingsovereenkomst nodig is, moeten gemeenten en aanbieders wél
afspraken met elkaar maken over de bescherming van persoonsgegevens. Oók bij gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijkheid moet er op grond van de AVG namelijk altijd een

overeenkomst worden gesloten, met afspraken over het verwerken van persoonsgegevens.
Binnen het Sociaal Domein Achterhoek gebeurt dit bij de aanbesteding van 2019. Het gaat
daarbij om afspraken over onder meer:
de wijze waarop partijen omgaan met de beveiliging van persoonsgegevens en
datalekken;
de (grenzen van) de precieze verdeling van verantwoordelijkheid met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens;
het bekend maken van deze verdeling van de verantwoordelijkheid aan de betrokkene
(degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt); en
tegenover wie de betrokkene zijn rechten met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens kan uitoefenen.
De overeenkomst die bij de aanbesteding van 2019 wordt gesloten, heeft dus een andere insteek
dan een verwerkersovereenkomst.
Vragen? Stel ze aan CLM
Heeft u vragen over de AVG? Stuur dan een e-mail naar clm@oude-ijsselstreek.nl.

Aanlevering gegevens Initi8
Zoals wellicht bekend, is vorig jaar gestart om de aanlevering aan de INITI8-monitor op
basis van het berichtenverkeer te doen. Op dit moment loopt dit proces bij alle acht
gemeenten in de Achterhoek.
Administratieve verlichting
Door deze verbeterslag kunnen de handmatige aanleveringen door zorgaanbieders die hiervoor
in aanmerking komen, komen te vervallen. Hopeijk betekent dit een verlichting van de
administratieve lasten.
Voor alle aanbieders
De Achterhoekse gemeenten zijn inmiddels zover dat zij voor alle aanbieders deze werkwijze
kunnen toepassen. Voor 2018 hoeft er dus géén (handmatige) aanlevering meer gedaan te
worden.
Aandacht voor enkele punten
Wel is het raadzaam de volgende punten in acht te nemen:
Omdat het berichtenverkeer leidend is, is het van belang dat er zo snel als mogelijk
gedeclareerd wordt na afloop van geleverde zorg. Dit zorgt voor onderling beter
vergelijkbare cijfers en een beter financieel inzicht voor onder andere de gemeente.
Het is van belang dat er een goede en volledige registratie plaatsvindt van de velden in
het berichtenverkeer. Graag speciale aandacht voor:
o Start/Stop-berichten
o De soort Verwijzer
o Reden beëindiging
Aanbieders die deze nog niet (goed) gebruiken, worden verzocht dit zo snel mogelijk op
te pakken.

Mochten in het berichtenverkeer zaken zich aandienen die niet bijdragen aan een verbeterde
informatievoorziening, dan wordt hierover vanuit het Sociaal Domein Achterhoek contact
opgenomen met desbetreffende aanbieder(s).
Zegt het voort
Bent u aanbieder en is deze wijziging relevant voor u? Breng dit bericht dan onder de aandacht
van de juiste personen in uw organisatie!

Nieuwe werkinstructie dyslexiezorg
Voor het verkrijgen van dyslexiezorg is vanaf 25 mei 2018 een nieuwe werkinstructie van
kracht. Deze instructie is te vinden op www.sociaaldomeinachterhoek.nl onder ‘Processen
2018’.

Veranderingen in de Meldcode
De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangepast. Per 1 januari
2019 werken professionals met een afwegingskader in stap 5 van de Meldcode.
Wetwijziging stap 5 van de Meldcode
Op dit moment houdt stap 5 van de Meldcode het besluit in: ‘Melden óf hulpverlening
organiseren’. Dit wordt straks: ‘Beslissen aan de hand van afwegingskader’. In het
afwegingskader komen twee keuzes:
Afweging 1 - Is melden noodzakelijk?
Afweging 2 - Is hulpverlening (ook) mogelijk?
Het afwegingskader (gereed medio 2018) is richtinggevend. Komt u tot de afweging van een
melding? Dan is het de bedoeling om met de medewerkers van Veilig Thuis te bespreken of u
zelf voldoende passende hulpverlening kunt bieden bij de veiligheid én ook voldoende zicht hebt
op de veiligheid en voortgang van de situatie.
Afwegingskader per beroepsgroep
Het afwegingskader is bedoeld om de professional te ondersteunen bij de beslissing om wel of
niet te melden. Omdat er grote verschillen in de beroepsgroepen zijn die onder de Wet Meldcode
vallen, komen er wel verschillende afwegingskaders.
Basisdocument helpt bij veiligheidstaxatie
De meerwaarde van de verandering in de Meldcode is dat het nu vaak onduidelijk is wanneer er
een melding gedaan moet worden. Vaak wordt er vanaf gezien op het moment dat het contact
verbroken wordt. Maar dit betekent dat er dan geen zicht meer is op de veiligheid. Het risico
bestaat dan dat er geen passend hulpaanbod is bij herhalend geweld of structureel ernstig
geweld. Gevolg is dat het geweld niet stopt. De wetswijziging zorgt voor een verbeterslag.
Uitnodiging regionale netwerkbijeenkomsten
Om meer te weten te komen over de vernieuwde Meldcode, zijn er enkele
netwerkbijeenkomsten. Belangstellenden kunnen hieraan gratis deelnemen. Het gaat om:

Basisbijeenkomst op donderdag 24 mei, van 13.00 tot 16.30 uur in Stadhuis Doetinchem.
Verdiepingsbijeenkomst op dinsdag 29 mei, van 12.30 tot 16.30 uur in Stadhuis Arnhem.
Aanmelden is gewenst en kan via www.spectrumelan.nl/trainingen/netwerkbijeenkomstaandachtsfunctionarissen. Op deze website staat ook het programma van de bijeenkomsten.

MenzisFonds voor maatschappelijke initiatieven
in de Meldcode

Verzekeraar Menzis ondersteunt via het MenzisFonds maatschappelijke initiatieven en
projecten met een bijdrage tot maximaal €5.000. Tot 20 mei 2018 kunnen er initiatieven
worden aangemeld.
Vijf projecten in de Achterhoek
Met het MenzisFonds wil de verzekeraar niet-commerciële organisaties helpen aan financiering
voor hun goede zorg- of leefkracht-ideeën. De gedachte hierachter is dat kleinschalige
maatschappelijke initiatieven de lokale samenleving sterker maken. Het fonds heeft een budget
beschikbaar voor minimaal vijf projecten in de Achterhoek. Daarnaast is er een landelijk budget
van € 30.000, bedoeld voor grotere projecten. Ook daarvoor kunnen ideeën worden ingediend.
Per ‘groot initiatief’ geeft Menzis een maximumbijdrage van € 10.000.
Hoe werkt het?
Uit alle ingediende projecten wordt op basis van een aantal criteria de projecten uitgekozen die
voor de bijdrage in aanmerking komen. Een belangrijk criterium is in hoeverre het project of
initiatief bijdraagt aan leefkracht en zorg in ons land. Kijk voor meer informatie op:
www.menzis.nl/menzisfonds.

