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.
Kijk voor meer informatie ook op www.sociaaldomeinacherhoek.nl.
Nummer 24, oktober 2018

Inkoop 2019: inschrijving is geopend!
De inkoopronde om per 1 januari 2019 in aanmerking te komen voor het leveren van
zorg en ondersteuning in de Achterhoek, is van start. De openstelling in Negometrix
vindt plaats donderdag 4 oktober tot en met vrijdag 26 oktober 23.59 uur.
Zorg leveren? Dan altijd inschrijven
Als u in aanmerking wilt komen voor een contract per 1 januari 2019 met de acht Achterhoekse
gemeenten, dan moet u zich (opnieuw) inschrijven in Negometrix. Oók als u op dit moment al zorg
of ondersteuning levert in de Achterhoek. De huidige contracten lopen namelijk per 31 december
2018 af.
Inkoopdocument
U kunt het inkoopdocument raadplegen in Negometrix. Bij
uw inschrijving dient u de vragen te beantwoorden die in
het platform staan aangegeven. Heeft u problemen met het
platform Negometrix? Neemt u dan contact op met de
helpdesk via servicedesk@negometrix.com of
telefoonnummer (085) 208 46 66.
Vragen stellen
Inhoudelijke vragen over de inkoop kunt u via Negometrix
aan de gemeenten stellen.
Dit doet u via het tabblad ‘Vraag en antwoord’ in
Negometrix. Vragen die u stelt via dit tabblad, zijn voor
iedereen zichtbaar. Dit zijn dus openbare vragen. U krijgt
antwoord via dezelfde weg. Als u een vraag heeft die niet

Wijzigingen inkoopdocument
De wijzigingen in het inkoopdocument 2019
zijn maandag 24 september toegelicht
tijdens de marktbijeenkomst in de DRU (zie
terugblik in volgend artikel). De presentaties
van deze bijeenkomst staan op
www.sociaaldomeinachterhoek.nl.
De inhoudelijke wijzigingen in het
inkoopdocument 2019 zijn als bijlage 2
bijgevoegd bij de stukken in Negometrix.

voor andere aanbieders van toepassing is, kunt u via ‘Berichten’ vanuit Negometrix een e-mail aan de
gemeenten sturen. U stelt de gemeenten dan een niet-openbare vraag.
Volgende inkoopronde
Na de inkoopronde voor zorg en ondersteuning per 1 januari 2019 is de inkoopronde van 1 april
2019 de eerstvolgende mogelijkheid voor aanbieders om in aanmerking te komen voor een contract
met de Achterhoekse gemeenten. Deze openstelling is medio februari 2019.

Marktbijeenkomst met aanbieders in de DRU
Voor zorgaanbieders uit de Achterhoek heeft maandag 24 september een
marktbijeenkomst plaatsgevonden. Deze drukbezochte bijeenkomst in de DRU
cultuurfabriek had als thema ‘Inkoop 2019’ en stond in het teken van informeren, kennis
delen en nader kennismaken.
Binnen het sociaal domein Achterhoek staat samenwerking hoog in het vaandel. De ambitie is om via
een constructieve samenwerking te komen tot een succesvolle doorontwikkeling van het sociaal
domein in onze regio. De marktbijeenkomst had als doel hieraan bij te dragen. Maar liefst 130
verschillende zorgaanbieders maakten maandag 24 september van de gelegenheid gebruik. Na een
plenaire opening door Arjen Keers en Resie Kraaijvanger, waarin de inhoudelijke wijzigingen en
tarieven 2019 werden toegelicht, gingen de deelnemers uiteen in drie groepen. Om vervolgens deel
te nemen aan een drietal thema-sessies:
•

•
•

Ontwikkeling Tariefmodel – Toelichting op de (door)ontwikkeling van het tariefmodel voor
alle individuele voorzieningen jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen Wmo in 2019 en hoe de
markt hieraan kan bijdragen.
SROI – Aanpak 2019: Een toelichting door het Werkgevers Servicepunt Achterhoek op de
Social Return verantwoordingsmogelijkheden. Uiteraard met volop ruimte voor ‘sparring’.
Berichtenverkeer (Vecozo) – Een sessie om het landelijke berichtenverkeer en de
werkafspraken in de Achterhoek voor 2019 te verhelderen.

Structureel karakter
Onder genot van een hapje en een drankje werd de bijeenkomst gezamenlijk afgesloten. Waarbij de
conclusie werd getrokken om de marktbijeenkomst een structureel karakter te geven. De
gemeenten nodigen daarbij aanbieders graag uit om hieraan bij te dragen. Dus heeft u als aanbieder
input voor een marktbijeenkomst? Of wilt u helpen met de organisatie? Wij horen het graag! Stuur
uw ideeën en onderwerpen naar clm@oude-ijsselstreek.nl.
Presentaties online
De presentaties van de plenaire opening en de sessies staan op www.sociaaldomeinachterhoek.nl.
Aanmelden voor 5, 6 of 12 november
Wilt u bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van het tariefmodel? Dan kunt u zich nog
aanmelden (via clm@oude-ijsselstreek.nl) voor de marktconsultaties op 5, 6 of 12 november.
Deze bijeenkomsten staan volledig in het teken van de doorontwikkeling van het tariefmodel.
beschikbaar stellen.

Geef een datalek altijd door!
Sinds de nieuwe AVG-wetgeving zijn de privacy-eisen aangepast rondom het gebruik van
persoonsgegevens, een beveiligde werkomgeving en het omgaan met datalekken en andere
schendingen van de AVG-voorschriften. Krijgt u te maken met een datalek? Meld dit dan bij de
betrokken gemeente(n). Dit kan via onderstaande contactgegevens (ook op
www.sociaaldomeinachterhoek.nl te vinden, onder ‘praktische informatie / datalekken’):
Gemeente
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost-Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

Contactgegevens
gemeente@aalten.nl, o.v.v. datalek
info@gemeenteberkelland.nl, o.v.v. datalek
Marcel.Lubbers@Bronckhorst.nl, o.v.v. datalek
a.nas@doetinchem.nl, o.v.v. datalek
datalek@montferland.info, o.v.v. datalek
m.dankbaar@oostgelre.nl, o.v.v. datalek
info@oude-ijsselstreek.nl, o.v.v. datalek
privacy@winterswijk.nl, o.v.v. datalek

Aspecifieke toewijzing FAQ
Regelmatig hebben aanbieders vragen over de aspecifieke toewijzing binnen de J-SGGZ.
Veel vragen zijn hetzelfde. Daarom zijn deze nu op een rij gezet. Staat uw vraag er niet
bij? Stel deze dan gerust aan uw gemeente.
Waarom is gekozen voor een aspecifieke toewijzing?
Binnen de J-SGGZ is vooraf vaak niet duidelijk welke zorg geleverd gaat worden en wat de omvang
hiervan gaat zijn. Daarom is ervoor gekozen om een aspecifieke toewijzing toe te kennen op
productcategorie. Hierbij is het wel duidelijk dat het om S-JGGZ gaat, maar houden de gemeenten
niet vast aan een vast product en een vaste omvang.
Als van tevoren al duidelijk is om welk product het gaat, waarom dan toch een aspecifieke
toewijzing zonder productcode?
Binnen het berichtenverkeer is het verplicht om bij het meesturen van een productcode ook de
omvang (volume en eenheid) mee te geven. De omvang is bij aanvang van de zorg niet bekend,
daarom houden de gemeenten vast aan een aspecifieke toewijzing.
In welk bericht dient er wel een productcode meegegeven te worden en in welk bericht niet?
In de JW315 en JW305 van de zorgaanbieder en in de JW301 van de gemeente dienen geen
productcodes vermeld te worden. Indien de gemeenten een JW315 voor J-SGGZ ontvangen met een
productcode, ontvangt de aanbieder een aspecifieke toewijzing. In de JW303 en de JW307 worden
de geleverde productcodes wel vermeld.
De toewijzing die ik als aanbieder heb ontvangen, is langer of korter dan een jaar geldig.
Terwijl in de inkoopdocumenten staat dat er voor een jaar wordt toegekend. Hoe kan dit?

Bij de overgang van de DBC-systematiek naar uitvoeringsvariant hebben de gemeenten zoveel
mogelijk de oude indicaties aangehouden. De einddatum in de nieuwe indicatie is gelijk aan de
einddatum van de oude ‘DBC-indicatie’. Nieuwe indicaties hebben een geldigheidsduur van een jaar.
Is het mogelijk om meerdere producten te declareren op éé toewijzing?
Ja, sinds berichtenverkeer versie 2.2 is het mogelijk om op één toewijzing meerdere producten te
declareren. Denk hierbij aan verblijf en behandeling.

Tijdens de looptijd van het contract de inschrijving wijzigen
Tijdens de looptijd van een contract voor zorg en ondersteuning in de Achterhoekse
gemeenten mogen alléén administratieve gegevens tussentijds worden aangepast. Wat
dit precies betekent en hoe u deze wijzigingen doorgeeft, leest u hier.
‘Administratieve gegevens’ zijn niet-wezenlijke wijzigingen in de contractafspraken.
Daaronder vallen onder andere veranderingen in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naam organisatie
contactpersoon
contactgegevens
adres
AGB code
IBAN nummer
Rechtsvorm
KvK nummer
het toevoegen of verwijderen van onderaannemers, etc.

Wat mag u niet wijzigen?
Wat tussentijds niet gewijzigd kan worden, zijn zaken die de inhoud van de aangeboden
dienstverlening raken, zoals producten toevoegen/verwijderen en aanpassingen in het tarief. Deze
wijzigingen heten ook wel: wezenlijke wijzigingen.
Heeft u een niet-wezenlijke wijziging?
Als u uw administratieve gegevens wilt aanpassen, stuurt u een e-mail naar clm@oude-ijsselstreek.nl
met het verzoek tot wijziging. In de e-mail geeft u aan wat de inhoud van de wijziging en wie de
contactpersoon binnen uw organisatie is. Daarna ontvangt u binnen een week instructie waarin de uit
te voeren acties beschreven staan en het tijdsraam wanneer de wijziging verwerkt kan/moet worden.

