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29-06-2020 10:01 Wij ontvingen zojuist het bericht dat de aankomende tender Jeugd 2021 is uitgesteld. Kunnen wij er 
daarmee van uit gaan dat de huidige overeenkomst Sociaal Domein Achterhoek doorloopt t/m maart 
2021?  

De publicatiedatum van 26 augustus is inderdaad 
uitgesteld. Er worden op dit moment drie scenario’s 
uitgewerkt. Twee gaan uit van een uitstel scenario en 
een niet. Tot de contractingangsdatum geldt de huidige 
overeenkomst.   

02-07-2020 12:39 Gisteren ben ik bij de bijeenkomst Integrale Ambulante Jeugd (IAJ) geweest. 
Ik ben erg geschrokken hoe de Achterhoekse gemeentes omgaan met de zorgaanbieders en tijdlijn voor de 
invoering. 
Gelukkig dacht iedereen er zo over. Ik maak mij daarom ernstig zorgen over de gang van zaken.  
T.z.t. moet er een bekwaamheidsdossier worden ingediend. 
Heeft u een format wat jullie exact willen weten? 
Ik heb begrepen dat ca. 35 zorgaanbieders gegund worden. Er vallen dus gigantisch veel zorgaanbieders af. 
De aanbesteding vraagt samenwerking. Onze organisatie werkt al samen met veel partijen maar moeten nu 
al contacten leggen en verkenningsgesprekken voeren.  
Het heeft nu geen enkele zin om al te beginnen met het voeren van gesprekken omdat we niet weten 
welke zorgaanbieders potentieel gegund worden. 
Hebben jullie een lijst met de potentiele zorgaanbieders die gegund worden? 
We hebben nu circa 100 cliënten in zorg (Regio Achterhoek/Centraal Gelderland/WLZ cliënten) en ca. 30 
medewerkers, moeten we nu in gesprek met grote zorgaanbieders die de cliënten overnemen of kunnen 
we in gesprek met kleine zorgaanbieders die potentieel niet gegund worden. Het werken als 
onderaannemer is namelijk geen alternatief voor onze organisatie. De hoofdaannemer houdt namelijk nu al 
25% in op het tarief. We werken dan onder de kostprijs.  

Er zijn twee lijsten te downloaden op onze website 
met de huidig gecontracteerde zorgaanbieders: 
https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/zorgaanbiede
rs/gecontracteerde-aanbieders/. Deze lijsten kunt u 
gebruiken voor het vormgeven van samenwerking en 
benaderen van partijen. 

 8-7-2020 10:50 Ik kon helaas niet aanwezig zijn op de marktconsultatiedag van 1 juli m.b.t. Ambulante Jeugdhulp. Heeft u 
voor mij informatie hierover (powerpoint presentatie / samenvatting of verslag) van hetgeen is 
gepresenteerd dan wel besproken? 
 
Ik begreep van collega-praktijken dat voor het jaar 2021 de inkoop Jeugd negatief kan uitpakken vanwege 
een nauwe selectie van zorgaanbieders die een aanbod tot contract krijgen. Klopt dit, en waarop wordt de 
selectie gebaseerd ? 

De presentaties die gebruikt werden op de 
marktconsultatiedag zullen publiek worden gedeeld. 
Tevens zullen hier ook verslagen van die dagen bij zijn. 
Hierover wordt op korte termijn gecommuniceerd. 
 
De selectiecriteria worden op dit moment nog 
uitgewerkt en zullen bij publicatie van de aanbesteding 
bekend worden voor aanbieders. 

08-07-2020 11:46 Gaat de aanbesteding maatwerkvoorzieningen WMO 2021 wel gewoon door? Zo ja, wanneer gaat deze 
procedure starten? 

Zowel de aanbesteding Jeugd als WMO gaan gewoon 
door. De vraag is wanneer de contractering 
ingangsdatum wordt.  
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08-07-2020 15:22 Ik ben heb als ZZP'er een praktijk, gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen waarvan de ouders gaan 
scheidenin scheiding liggen, of al gescheiden zijn. Als Kindbehartiger ben ik er speciaal voor kinderen als 
vertrouwenspersoon, om te luisteren naar hun stem. Dit doe ik het liefst zo vroeg mogelijk en om hun 
stem te vertalen en te borgen richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het 
juridisch speelveld. Ik treed op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteun 
kinderen, hun ouders en verzorgers en draag ertoe bij dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel 
verder kunnen na een scheiding. Mijn werk met kinderen in deze situaties is gericht op het sociaal-
emotioneel vlak en op juridisch gebied. Ik werk vanuit de positie van het kind en aan de hand van het IVRK 
(Internationaal Verdrag Inzake Rechten van het Kind). In de Achterhoek zijn in totaal 2 Kindbehartigers en 
wij krijgen vanuit de Kinderrechter, De Raad van de Kinderbescherming, Jeugdbescherming, Dokter 
Bosman (en soort gelijken), maar bovenal de 8 Achterhoekse gemeenten veel aanmeldingen voor trajecten 
bij ons. Wij zijn heel blij met deze doorverwijzingen, want we willen zoveel mogelijk kinderen bijstaan. Ik 
ben zelf eind 2017 begonnen met mijn praktijk en heb sindsdien vol gezeten. Ik werk meer dan fulltime 
voor de kinderen uit de Achterhoek. 
 
Nu heb ik gelezen dat de Open Huis aanbesteding van de baan is (gaat per 1 april 2021) en dat ik als 
eenmanszaak moet concureren met de grote instelling die de Achterhoek in de aanbesteding heeft. Wat 
kan ik als zelfstandige doen om in aanmerking te komen voor een aanbesteding (dus geen onderaannemer) 
bij jullie? Ik ben al bezig met het schrijven van een plan en kan natuurlijk ook cijfers aanleveren. Het is 
alleen wel zo, dat de ene gemeente per indicatie telt hoeveel ik afneem en de andere doet dit per kind. Ik 
heb namelijk veel gezinnen met bijvoorbeeld 3 kinderen, waarvan de indicatie op 1 kind staat, maar ik 
daadwerkelijk 3 kinderen begeleid wat ook 3 verschillende trajecten zijn. Is dit iets waar jullie rekening 
meehouden, als het gaat om de volumes die gedraaid worden? Ik hoop dat ik (samen met mijn collega) nog 
op tijd ben om mee te dingen naar een aanbestedingsplek. De corona heeft ons meer dan overuren doen 
draaien om de situaties voor de kinderen in de gezinnen rustig te houden en ze zo goed mogelijk bij te 
staan. Alle andere (regel)zaken kwamen daardoor op een lager pitje te staan. Excuus hiervoor.  

Allereerst bedanken wij u voor uw inzet, ook in de 
afgelopen moeilijke tijd.  
De aanbesteding voor 2021 en verder is nog niet 
gepubliceerd dus uw praktijk kan altijd meedingen naar 
een van de contracten die wij willen gaan afsluiten.  

09-07-2020 09:48 Ter voorbereiding op de aanbesteding 2021 heb ik een vraag. 
Ik ben voornemens weer aan te besteden en daartoe moet ik een gedragsverklaring aanbesteden en 
verklaring omtrent gedrag aanleveren. 
Deze heb ik, echter staan hier 3 rechtspersonen op vermeld, alledrie vallen onder 1 maatschappij. Ik 
besteed echter aan vanuit 1 organisatie. 
Is het een bezwaar dat er 3 rechtspersonen op vermeld staan? 

De persoon die tekenbevoegd is namens uw 
organisatie dient dan wel tussen deze 3 
rechtspersonen te staan en de verklaring moet nog 
geldig zijn. 

  Willen graag de verslaglegging en de diverse presentaties van de marktconsultatie van 1 en 2 juli graag 
ontvangen. 

De presentaties die gebruikt werden op de 
marktconsultatiedag zullen deze week publiek worden 
gedeeld via de digitale nieuwsbrief en op de website 
www.sociaaldomeinachterhoek.nl. Tevens zullen hier 
ook de verslagen van die dagen bij zijn. 
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09-07-2020 15:49 Ik had mij ingeschreven voor de bijeenkomst op 1 juli 2020. Op die dag was ik licht verkouden en in 
verband met de richtlijnen van de RIVM kon ik niet deelnemen aan de bijeenkomst.  
 
Hierdoor heb ik misschien informatie gemist over de verlenging van raamovereenkomsten bij Sociaal 
Domein Achterhoek, dit betreft 8 gemeentes. Het is mij nu niet duidelijk hoe ik mij moet inschrijven, ik 
krijg wel berichten via Negomatrix. Wanneer ik op de link van deze tenders wordt ik doorverwezen naar 
oude tenders, namelijk 2018 en 2019. Ik heb hierover ook contact gezocht bij Negometrix of zij mij 
kunnen helpen, maar zij kunnen mij hier helaas niet mee helpen. Zij verwijzen mij door naar u. Zou u mij 
misschien kunnen informeren hoe ik de raamovereenkomst voor 2021 kan verlengen, zodat wij de boot 
niet hoeven te misse? Alvast bedankt. 

Binnenkort zal er enige communicatie volgen over de 
contractering van 2021. Dit behelst de tijdelijke 
verlenging van alle contracten uit het open house. 
Hiervan ontvangt u via de nieuwsbrieven en 
Negometrix op tijd bericht van ons. Daarnaast zullen 
wij alle aanbieders informeren over de aanbesteding 
die daarop volgt. Dit zal geen open house meer zijn 
maar een selectieve aanbesteding. Wij raden u aan de 
website in de gaten te houden 
www.sociaaldomeinachterhoek.nl 

13-07-2020 09:24 Op dit moment heb ik contracten met diverse gemeenten in de Achterhoek.  
Nu ben ik een beetje het spoor bijster mbt het vervolg. Ik heb verschillende berichten en data voorbij zien 
komen. 
 
Zijn er al acties vanuit mijn kant noodzakelijk (geweest)?  
Ik wil niet dat achteraf blijkt dat ik toch al iets had moeten ondernemen, qua inschrijving / aanmelding 
negometrix, of iets dergelijks, 

Nee, van uw kant zijn er nog geen acties nodig, ons 
advies is dan ook de berichtgeving in de gaten te 
houden. Inschrijven op onze nieuwsbrief kan daar bij 
helpen, maar houdt ook de website 
www.sociaaldomeinachterhoek.nl in de gaten. Mocht 
de aanbesteding gepubliceerd worden dan gaat dit 
breed uitgemeten worden in onze diverse media. 

13-07-2020 15:08 Omdat ik heb begrepen dat de samenwerkende wethouders sociaal domein in de Achterhoek het proces 
om tot nieuwe inkoop van Jeugdhulp te komen aanpassen (na signalen van zorgaanbieders dat het tempo 
om tot afspraken te komen te snel ging) en de start van de nieuwe inkoop wordt opgeschoven zodat de 
dialoog met jeugdhulpaanbieders goed gevoerd kan worden, is mijn vraag of onze organisatie hierbij ook 
kan/mag aansluiten? 
 
Tot voor kort hadden wij een behandelruimte in een basisschool in Varsseveld, echter door stagnatie van 
aanmeldingen zijn wij hier (tijdelijk, hopelijk) vertrokken. Destijds heb ik een gesprek gehad met o.a. een 
huisarts in Winterswijk die aangaf dat wij precies de speld in de hooiberg waren voor de doelgroep in deze 
gemeente (vanwege adequate, vergoede zorg); ook Buurtplein Doetinchem dacht er zo over bleek tijdens 
een lunch waarbij ik aanwezig was. Oftewel de interesse in onze organisatie lijkt er te zijn, de 
naamsbekendheid/productinhoud wellicht (nog steeds) niet (genoeg).  

Het is zo dat we nu bezig zijn om het gesprek met de 
markt verder vorm te geven en dat hier marktpartijen 
centraal over geïnformeerd zullen gaan worden. 
Wij gaan hier geen onderscheid in maken. Ons advies 
aan u zal dan ook zijn hiervoor Negometrix, 
sociaaldomeinachterhoek.nl en onze nieuwsbrieven in 
de gaten te houden. 

20-7-2020 08:31  Waar vind ik het inkoopdocument voor jeugd 2021? 
Indien nog niet beschikbaar, wat zijn de eisen voor inschrijving? Mag samenwerking na gunning juridisch 
vastgelegd of dient dit voor indiening volledig geformaliseerd te zijn? Wat is de uiterste datum hiervoor? 
Kunnen onderaannemers in elk fase worden toegevoegd? 

Het inkoopdocument voor 2021 is niet beschikbaar, de 
eisen voor inschrijving derhalve ook niet. Deze 
moeten op de gelijke tijd voor de gehele markt 
beschikbaar zijn. De beoogde samenwerking mag ook 
na gunning geformaliseerd worden maar dienen wel 
concreet als onderdeel van de plannen van aanpak 
ingediend worden tijdens de aanbesteding.  
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20-07-2020 11:01 Ideeen voor samenwerking genoeg, maar is er tijd om tot plannen (en verder) te komen? 
Voorts lukt het me niet om bijvoorbeeld in contact te komen met betrokkenen van het project 'onderwijs 
- jeugdhulparrangementen'. 
 
Eerst werd de datum genoemd van 26 augustus: begin selectiefase. Blijft die datum staan en wat wil u voor 
die tijd aangeleverd krijgen? 
 
Kortom, dringend verzoek om een (tijds)planning. 

 
 
Nee de datum van 26 augustus gaat niet door, deze 
wordt naar een latere datum verzet. Een (tijds)planning 
is op dit moment nog niet aan te geven. 

20-07-2020 11:33 kunt u mij de notulen van de bijeenkomst doen toekomen? Ik was helaas niet in de gelegenheid te komen, 
en kan deze niet op de website vinden. Ondanks dat het me duidelijk is dat er nog over het vervolg 
gecommuniceerd wordt zou ik i.v.m. de planning graag concretere informatie over het tijdspad willen 
hebben, en ook over eisen die aan eventuele samenwerking tussen aanbieders gesteld worden. 
Ik vind op de website het Inkoopdocument Jeugdhulp 2020, maar niet dat van 2021, heeft u daar een link 
naar? 
Tot slot begreep ik dat Oude IJsselstreek en eigen wijze van contracteren voor 2021 hebben, kunt u 
aangeven waar ik dat kan vinden, of per wanneer dat bekend gemaakt wordt? 

Verslagen van de marktconsultatie worden deze week 
op onze website gepubliceerd.  
Er is nog geen planning beschikbaar welke 
gecommuniceerd kan worden met de markt. 
Het tijdspad, eisen aan de samenwerking en andere 
eisen zijn nog niet beschikbaar voor de markt. Aan het 
inkoopdocument wordt nog gewerkt en omwille van 
het gelijkheidsbeginsel voor elke geïnteresseerde 
aanbieder zullen deze eisen en documenten gelijktijdig 
voor de gehele markt openbaar beschikbaar komen. 
Wat beteft OIJ vragen wij u om contact op te nemen 
met de betreffende gemeente. 

 


