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1. Inleiding  
 

Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbesteding ‘Inkoop in het kader 

van Wmo en Jeugdwet’ , die de gemeenten in de regio Rivierenland (Opdrachtgever) op 5 oktober 

2015 zijn gestart. Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen is op 19 oktober gepubliceerd.  

Aanbieders hadden tot 12 oktober 2015, 10.00 uur de gelegenheid om vragen te stellen naar 

aanleiding van de aanbesteding ‘Inkoop 2016 Wmo en Jeugdwet’. Alle vragen van Aanbieders zijn 

geanonimiseerd. Sommige vragen bestonden uit een groot aantal deelvragen over verschillende 

onderdelen van de Aanbesteding en zijn separaat beantwoord. Alle antwoorden van Opdrachtgever 

op alle gestelde vragen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van voorliggende Nota van Inlichtingen. 

Naar aanleiding van deze Nota van Inlichtingen zijn bepaalde Inkoopdocumenten gewijzigd. In de 

antwoorden op de gestelde vragen wordt beschreven welke wijzigingen in de Inkoopdocumenten door 

Opdrachtgever zijn doorgevoerd. De gewijzigde teksten zijn blauw weergegeven in de herziende 

Inkoopdocumenten. De herziende Inkoopdocumenten zijn op 19 oktober 2015, samen met de Nota 

van Inlichtingen op de website van www.RivierenlandKanMeer.nl geplaatst. Het gaat hierbij om de 

volgende documenten: 

- Offerteaanvraag Herzien n.a.v. NvI 15 1016; 

- Bijlage 1 Perceel Wmo Ambulant Herzien n.a.v. NvI 151015; 

- Bijlage 2 Perceel Jeugd Ambulant Herzien n.a.v. NvI 151015; 

- Bijlage 3 Perceel Residentiële Jeugdzorg Herzien n.a.v. NvI 151015; 

- Bijlage 4 Perceel JGGZ Herzien n.a.v. NvI 151015; 

- Bijlage 5 Perceel Pleegzorg Herzien n.a.v. NvI 151015; 

- Bijlage 6 Perceel Consultatie en Advies Herzien n.a.v. NvI 151015; 

- Bijlage 7 Raamovereenkomst Herzien n.a.v. NvI 151015; 

- Invulformulier Perceel 4, onderdeel EED/ Diagnostiek, code 262 en 263 vervallen en EED/ 

Overige stoornissen in de kindertijd, code 175, 226 en 227 vervallen. 

Naast de wijzigingen doorgevoerd in de Inkoopdocumenten naar aanleiding van de vragen van 

Aanbieders, heeft Opdrachtgever zelf ook enkele wijzigingen in de Inkoopdocumenten doorgevoerd. 

Het betreft de volgende rectificaties: 

- Aan de Raamovereenkomst Herzien n.a.v. NvI 151015 is toegevoegd artikel 12, lid 2 inzake 

de vergoeding van een DBC die reeds is geopend in 2015. Hierin staat nu het volgende 

vermeld: “Voor de Producten waarbij een Diagnose Behandel Combinaties (DBC) hoort, 

waarbij de betreffende DBC geopend is in 2015 en gefactureerd wordt in 2016 geldt dat bij het 

afsluitend van de DBC deze gefinancierd wordt op basis van het tarief 2016. Uitzondering 

hierop is wanneer Opdrachtnemer bij het doen van zijn Inschrijving heeft aangegeven de 

DBC’s die geopend zijn in 2015 te willen factureren tegen de tarieven overeengekomen 

tussen Opdrachtgever en –nemer in 2015.” Deze mogelijkheid bestaat dus alleen wanneer 

met Opdrachtnemer in 2015 al een contract is afgesloten. 

- In het Invulformulier Perceel 4 Jeugd GGZ kan de Aanbieder bij het doen van de Inschrijving 

“aanvinken” of de Aanbieder voor alle Producten waarbij een Diagnose Behandel Combinaties 

(DBC) hoort, waarbij de betreffende DBC geopend is in 2015 en gefactureerd wordt in 2016, 

gebruik wil maken van het tarief 2015. Indien Aanbieder dit niet “aanvinkt” dan gaat 

Opdrachtgever uit van het tarief 2016 zoals opgenomen in de Raamovereenkomst in artikel 12 

lid 2. Het Invulformulier Perceel 4 is hierop aangepast. 
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- In de Eigen Verklaring stond de AGB-code als verplicht invulveld opgenomen. Dit is niet meer 

het geval, echter de AGB-code moet, indien deze niet beschikbaar is, wel worden 

aangevraagd en op het moment van ondertekening van de Raamovereenkomst overlegd 

kunnen worden. Het Invulformulier is hierop aangepast. 

Na de datum van 12 oktober 2015, is er in principe geen gelegenheid meer voor Aanbieders om 

vragen te stellen met betrekking tot deze aanbesteding. Mochten er ondanks de zorgvuldig gegeven 

antwoorden toch nog vragen zijn die indien deze onbeantwoord blijven de Inschrijving van Aanbieders 

belemmeren, dan dient de Aanbieder de Opdrachtgever hiervan zo spoedig, doch uiterlijk voor 22 

oktober, om 10 uur via een mail aan inkoopwmo-jeugd@regiorivierenland.nl op de hoogte te stellen. 

Deze vragen dienen uitsluitend betrekking te hebben op deze Nota van Inlichtingen,  

Opdrachtgever zal de gestelde vragen die na het uitkomen van deze Nota van Inlichtingen 

binnenkomen, beoordelen op inhoud en importantie. Indien het mogelijk is en naar het oordeel van 

Opdrachtgever noodzakelijk, zullen de vragen alsnog beantwoord worden door een tweede Nota van 

Inlichtingen. 
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2. Vragen en Antwoorden 
Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst 

naar … 
Vraag Antwoord 

1 Consultatie p. 20 In Eis 1.2 staat te lezen dat Opdrachtnemer zich dient te 
committeren aan reguliere afstemming rondom casuïstiek 
tussen Opdrachtnemer en Gebiedsteam/Opdrachtgever én aan het leveren van 
telefonisch advies. Dit alles behoort tot de reguliere taak van Opdrachtnemer 
en hier staat dan ook geen vergoeding tegenover. Wij kunnen ons committeren 
aan deze Eis, al zouden wij daar graag een redelijkheidsprincipe aan 
toegevoegd zien. Het kan immers niet zo zijn dat Gebiedsteams een dermate 
grote aanspraak doen op afstemming, dan wel telefonisch advies, dat de 
kwaliteit van zorg voor Cliënten in gevaar komt. Wij verzoeken de regio dan 
ook om in deze Eis op te nemen dat van de bedoelde afstemming en advies 
door Gebiedsteams in redelijkheid gebruik zal worden gemaakt en dat Partijen 
met elkaar in contact treden wanneer een te groot beroep wordt gedaan op de 
beschreven Producten. 

In Bijlage 6 bij de Offerteaanvraag is onderscheid gemaakt tussen de niet-vergoede 
adviesvormen en de vergoede advies- en consultatievormen, waarbij tevens 
tijdslimieten zijn opgenomen. Ook in 2015 is het bieden van onbetaalde vormen van 
advies een onderdeel van de Raamovereenkomst. Toegevoegd zijn de  betaalde vormen 
in verband met beëindiging van het Regionaal Expertise Netwerk (REN). Het staat 
Opdrachtnemer altijd vrij om in gesprek te treden met Opdrachtgever wanneer 
Opdrachtnemer van mening is dat er onredelijk veel van Opdrachtnemer gevraagd 
wordt. Opdrachtgever is van mening dat de Producten voldoende omschreven zijn en 
past deze tekst niet aan. 

2 Consultatie Bijlage 6,  
paragraaf 6a, p.3 

Hetgeen omschreven is onder facturering is in strijd met vermeld over  
vergoeding bij punt 4 consultatie. Kunt u aangeven of reiskosten 
onderdeel van de factuur mag zijn? 

Opdrachtgever constateert geen tegenstrijdigheid in de teksten van Bijlage 6,  
pagina 3 tussen punt 4 en facturering. Bij de productbeschrijvingen staat aangegeven 
voor welke vormen van advies en consultatie door Opdrachtgever een vergoeding wordt 
verstrekt. Opdrachtnemer declareert bij Opdrachtgever de gemaakte kosten op basis 
van het aantal bestede uren om hiervoor de bijbehorende vergoeding te ontvangen. 
Reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht. Er kan alleen sprake zijn van 
reiskosten bij consultatie. Deze kosten maken onderdeel uit van het all-in tarief, zoals 
vermeld in Bijlage 6, pagina 3, punt 4 consultatie. 

3 Consultatie Bijlage 6  Waar ligt eindverantwoordelijkheid voor het advies indien het gegeven advies 
niet gevolgd wordt en wij van mening zijn dat dit schadelijke gevolgen kan 
hebben voor de jeugdige en zijn omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om te 
escaleren? 

Eindverantwoordelijkheid ten aanzien van opvolging van advies en/of consultatie,  
gevraagd bij Opdrachtnemers, ligt bij het Gebiedsteam van de Opdrachtgever. Zie 
hiervoor Bijlage 6, pagina 2, laatste alinea van het eerste blok. Indien Opdrachtnemer 
het niet eens is met het besluit dat Opdrachtgever neemt, staat het Opdrachtnemer 
(zoals altijd) vrij in gesprek te gaan met de coördinator van het Gebiedsteam, 
afdelingsmanager of de portefeuillehouder. Uiteraard geldt als uitgangspunt in eerste 
instantie een goed gesprek met de medewerker van het Gebiedsteam. 

4 Consultatie Bijlage 6,  
paragraaf 6b, p. 4 

Klopt het dat telefonisch of digitaal advies die minimaal 30 en  
maximaal 120 minuten duurt,  vergoed wordt voor € 75 per uur? En dat 
consultatie die naar verwachting langer dan 2 uur duurt en eventueel op 
locatie plaatsvindt, vergoed wordt voor € 85,80 per uur waarbij reistijd en 
reiskosten niet separaat vergoed worden? 

Dit klopt. 

5 Consultatie Bijlage 6 Het tarief is all in vergoeding, strijdig met het all in uitgangspunt.  
 

Opdrachtgever constateert geen tegenstrijdigheid in relatie tot het all-in uitgangspunt.  

6 Consultatie Bijlage 6  Het is niet duidelijk hoe de te leveren consultatie en advies te registreren? 
Wie bepaalt welke vorm van consultatie en advies passend is bij de vraag van 
het Gebiedsteam? 
Er is niet duidelijk waar eindverantwoordelijkheid voor het advies en het 
vervolgt ligt? 

Er is een productcode toegekend door de Opdrachtgever aan advies- en 
consultatievormen waarvoor een vergoeding  geldt (6R101 en 6R102). Deze 
productcode gebruikt Opdrachtnemer voor de facturering. Het is aan Opdrachtnemer 
zelf hoe hij deze dienst(en) registreert in het eigen administratiesysteem.  
De medewerker van het Gebiedsteam bepaalt de inzet van consultatie en advies, zoals 
vermeld bij facturering op pagina 3, Bijlage 6 bij de Offerteaanvraag. In Bijlage 6, pagina 
2, laatste alinea van het eerste blok is opgenomen: " De eindverantwoordelijkheid voor 
het advies inzake ondersteuning en zorg aan de Cliënt ligt bij het Gebiedsteam". Om de 
verantwoordelijkheidsverdeling te verduidelijken, is dit gewijzigd in: "De 
eindverantwoordelijkheid voor de opvolging van advies of consultatie, inzake 
ondersteuning en zorg aan Cliënt, van/bij een Opdrachtnemer, ligt bij het Gebiedsteam". 



 

Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst naar 
… 

Vraag Antwoord 

7 Financieel 

 
Bijlage 10 

 
Het regio budget voor EED is lager dan voor Basis GGZ. Dit lijkt opmerkelijk. 
Kunt u aangeven hoe de hoogte van het budget tot stand is gekomen? Is dit op 
basis van prevalentie cijfers of op andere gronden? Is prevalentie onderdeel 
van de transformatie en kunnen plafonds op basis van prevalentie worden 
bijgesteld? 
 

De budgetplafonds per zorgvorm zijn vastgesteld op basis van prognose van het volume 
en de normtarieven. Daarnaast heeft een beleidsmatige verschuiving plaatsgevonden, 
zoals beschreven in Bijlage 10 Budgetplafonds per zorgvorm. 

 

8 Financieel 

 
Offerteaanvraag p. 9, 
§1.5 
beleidsuitgangspunten 

 

Budgetplafonds per zorgvorm: De regio kiest er voor om voor 2016 en verder 
budgetplafonds per zorgvorm vast te stellen. De uitputting per zorgvorm wordt 
per Opdrachtgever gedurende 2016 gemonitord. Hoe worden hier 
gezamenlijke afspraken over gemaakt zodat Aanbieders tijdig op de hoogte 
worden gesteld en niet te maken krijgen met uitputting van hun budget? En dit 
ook aangaande de verdeling van zorg over de verschillende Aanbieders binnen 
een zorgvorm? 

 

In de Raamovereenkomst artikel 10 lid 1 en 3 wordt voorgeschreven wat er van de 
Opdrachtnemer verwacht wordt met betrekking tot geleverde zorg en onderhanden 
werk. Dit is voor de Opdrachtgever essentieel om gedurende het jaar de uitputting van 
de budgetten te kunnen monitoren en hierover in gesprek te gaan. De keuze waar de 
zorg of ondersteuning wordt afgenomen bij gecontracteerde Aanbieders ligt bij de Cliënt 
die samen met de cliëntondersteuner bekijkt waar de Cliënt de zorg of ondersteuning 
krijgt die het beste aansluit bij de situatie van de Cliënt. 

 
9 Financieel 

 
Offerteaanvraag 
Budgetplafond per 
zorgvorm 

 

Wat gebeurt er als het budgetplafond bereikt is? Hoe wordt de Opdrachtnemer 
hierover geïnformeerd en wat zijn inhoudelijke consequenties. 

 

De Opdrachtgever gaat met de Opdrachtnemer(s) hierover in gesprek. 

 

10 Financieel 

 
Perceel 1 

 
De tarieven in de marktconsultatie wijken af van de tarieven in de 
Inkoopdocumenten. Het uur tarief is niet door 60 deelbaar. Is echter wel 
wenselijk. Kunnen de tarieven daar nog op worden aangepast? 

 

De tarieven in de marktconsultatie waren voorlopige tarieven. De op- en aanmerkingen 
in de marktconsultatie zijn zoveel mogelijk meegenomen om tot realistische tarieven te 
komen. In de Raamovereenkomst artikel 13 lid 4 staat hoe hiermee om moet worden 
gegaan. Op dit moment is er geen mogelijkheid meer om te tarieven aan te passen.  

 
11 Financieel 

 
Offerteaanvraag §1.5 

 
Er gelden budgetplafonds per zorgvorm. De uitputting per zorgvorm wordt per 
opdrachtgever gedurende 2016 gemonitord. Hoe gaat de opdrachtgever om 
met de situatie dat tussentijds het budgetplafond wordt bereikt. Hoe, wat en 
wanneer communiceert u aan de Opdrachtnemer en wat betekent dit voor de 
betreffende patiënt c.q. voor ons als Aanbieder/Opdrachtnemer? 

 

Door de verantwoording van Opdrachtnemers conform artikel 10 van de 
Raamovereenkomst, heeft Opdrachtgever inzicht in de uitnutting van de budgetplafonds 
per zorgvorm en de realisatie van gewenste bewegingen als bedoeld in Bijlage 10. Als de 
bevindingen daartoe aanleiding geven gaat Opdrachtgever hierover met 
Opdrachtnemers in gesprek. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het inzicht 
verschaffen aan Opdrachtnemers over de gezamenlijke uitnutting per zorgvorm. 
Opdrachtgever levert het inzicht aan Opdrachtnemers zo frequent als nodig, waarbij de 
frequentie wordt ingegeven door de mate van afwijking ten opzichte van de plafonds 
genoemd in Bijlage 10, maar in ieder geval na afloop van ieder kalenderkwartaal.  

 

 

  



Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst naar 
… 

Vraag Antwoord 

12 Financieel 
 

Bijlage 4, p. 14-15 
 

Voor het jaar 2015 werd door de regio een korting van 25% op het NZA-tarief 
2015 doorgevoerd, waarmee het tarief werd gesteld op een NZA-percentage 
van 75% . Hiernaast werd een volumekorting op het totaalbudget van 40% 
doorgevoerd. Wij hebben toen al aangegeven dat wij deze dubbele korting 
niet als haalbaar ervaren en dat deze korting ingrijpende gevolgen heeft voor 
de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.  
Onder paragraaf 3.2 staat vermeld dat voor 2016 een 
bezuinigingspercentage van 2,7% geldt. Tot onze ontsteltenis echter blijkt 
dat de door u vastgestelde tarieven voor 2016 overeenkomen met een 
percentage van 67,1% van het NZA-tarief 2016. Hiermee is dus, naast de 
NZA-korting van 25% en de volumekorting van 40% in 2015, nogmaals een 
korting toegepast en wel van 7,9%. Dit percentage is dus ruim driemaal zo 
hoog als de eerder genoemde 2,7%. Kunt u dit verklaren? Het 
tariefpercentage van 67,1% wijkt gemiddeld 15-20% af van de 
tariefpercentages in de andere regio’s van Nederland.  
Wij willen hierbij nogmaals benadrukken dat dit zeer lage tarief het 
onmogelijk maakt om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren. Alle 
activiteiten die voortvloeien vanuit de beroepsbeoefening moeten worden 
bekostigd vanuit het tarief. Dit betreft onder andere het voldoen aan de 
hoge eisen van het kwaliteitsbeleid, deelname aan de verplichte monitor van 
de landelijke kwaliteitsinstituten en voldoen aan de verplichtingen die 
voortvloeien vanuit de kwaliteitswetten in de zorg. Daarnaast participeert 
XXX in onderzoek ten behoeve van de verdere doorontwikkeling van het 
protocol en houdt alle professionals via scholing op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Ook werkt het XXX al vele jaren aan het verbeteren van de 
aansluiting met het (passend)onderwijs door het verzorgen van (gratis) 
informatiebijeenkomsten voor leerkrachten en IB-ers. Doelstelling daarbij is 
preventie van ernstige uitval op school en daarmee het voorkomen van 
onnodige instroom in de zorg. Tenslotte is de administratieve last in 2015 
enorm toegenomen. Zo eist u (en met u vele andere regio’s en gemeenten) 
van het XXX om maandelijks monitoringinformatie aan te leveren via initi8. 
Ook moeten wij veel zaken op gemeentelijk niveau regelen, omdat de 
budgetten in uw regio niet verevend kunnen worden. Dit geeft veel 
administratieve druk. Om deze in omvang enorm toegenomen 
administratieve taken uit te kunnen voeren, moeten wij extra personeel 
inzetten en softwaresystemen inkopen en aanpassen. Ook deze activiteiten 
moeten uit het tarief bekostigd worden.  
Met de door u gestelde korting op het tarief zullen elk van bovengenoemde 
activiteiten moeten worden gestaakt. Hetgeen concreet betekent dat deze 
zeer kosteneffectieve vorm van zorg zich niet verder zal ontwikkelen. Het 
XXX kan de kwaliteit van de dienstverlening niet meer garanderen en stelt 
uw regio verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.   
 

Voor de berekening van het tarief verwijzen wij u naar de Offertaanvraag artikel 3 lid 2. 
 

13 Financieel 
 

Raamovereenkomst 
art. 12, 13 lid 4 
 

U stelt dat uurtarieven in minuten worden gefactureerd. Geldt dat ook voor 
de ambulante J&O? Zo ja, welk redelijk argument hebt u daarvoor? 
 

Het digitaal facturatiesysteem dat Opdrachtgever hanteert staat uitsluitend hele 
eenheden toe, dus geen decimalen. Gemeenten wensen uitsluitend te betalen voor 
werkelijk geleverde tijd en niet voor afronding op hele uren. Daarom is voor Producten 
met een uurtarief gekozen voor het factureren in de eenheid minuten (zie ook artikel 13 
lid 4 Raamovereenkomst). Dit geldt dus ook voor de ambulante diensteverlening die in 
2015 onder de J&O viel. 
 



Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst naar 
… 

Vraag Antwoord 

14 Financieel 
 

Budgetplafond per 
zorgvorm 
 

Is er substitutie mogelijk binnen de verschillende Percelen/zorgvormen? 
 

Er is substitutie mogelijk tussen diverse budgetten. Echter dit kan alleen door de 
Opdrachtgever worden bepaald. Door de verantwoording van Opdrachtnemers 
conform artikel 10 van de Raamovereenkomst, heeft Opdrachtgever inzicht in de 
uitputting van de budgetplafonds per zorgvorm en de realisatie van gewenste 
bewegingen als bedoeld in Bijlage 10. Als de bevindingen daartoe aanleiding geven, 
gaat Opdrachtgever hierover met Opdrachtnemers in gesprek. Opdrachtgever is 
verantwoordelijk voor het inzicht verschaffen aan Opdrachtnemers over de 
gezamenlijke uitputting per zorgvorm. Opdrachtgever levert het inzicht aan 
Opdrachtnemers zo frequent als nodig, waarbij de frequentie wordt ingegeven door de 
mate van afwijking ten opzichte van de plafonds genoemd in Bijlage 10, maar in ieder 
geval na afloop van ieder kalenderkwartaal.  
 

15 Financieel 
 

Bijlage 1, Perceel 1  
 

Kan er in de conversietabel en tarievenlijst de CAK code worden 
opgenomen? 
 

De CAK-codes worden ter zijner tijd toegevoegd. Begin november vindt hierover eerst 
nog afstemming met het CAK plaats. 
 

16 Financieel 
 

Offerteaanvraag, p. 7, 
§1.3 
 

De tarieven zijn 'all inclusive exclusief BTW vast tarief'. Kunt u dit expliciet 
maken? Zijn er componenten te benoemen die daarover verwarring kunnen 
geven of wellicht die wij niet op ons netvlies hebben?  
 

De juiste tekst bij de Offerteaanvraag dient te zijn: 'all inclusive vast tarief'. In de 
Raamovereenkomst is in artikel 13 lid 8 een bepaling opgenomen over BTW. Het is aan 
Opdrachtnemer om te beoordelen  of er BTW-consequenties zijn.  
 

17 Financieel 
 

Bijlage 10, 
Budgetplafonds 
 

Wat gebeurt er als de plafonds overschreden worden? Er is immers geen 
plafond per Aanbieder en de klant heeft een Verwijzing gekregen. Is deze 
klant dan wel gegarandeerd van geïndiceerde zorg en de Aanbieder voor de 
inkomsten van deze geleverde zorg? 
 

Door de verantwoording van Opdrachtnemers conform artikel 10 van de 
Raamovereenkomst, heeft Opdrachtgever inzicht in de uitnutting van de 
budgetplafonds per zorgvorm en de realisatie van gewenste bewegingen als bedoeld in 
Bijlage 10. Als de bevindingen daartoe aanleiding geven gaat Opdrachtgever hierover 
met Opdrachtnemers in gesprek. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het inzicht 
verschaffen aan Opdrachtnemers over de gezamenlijke uitnutting per zorgvorm. 
Opdrachtgever levert het inzicht aan Opdrachtnemers zo frequent als nodig, waarbij de 
frequentie wordt ingegeven door de mate van afwijking ten opzichte van de plafonds 
genoemd in Bijlage 10, maar in ieder geval na afloop van ieder kalenderkwartaal.  
 

18 Financieel 
 

Bijlage 10 
 

In Bijlage 10 worden de budgetplafonds per Perceel aangegeven voor de 
regio als geheel. Betekent dit dat er één regionaal budget per Perceel is? Of 
is het genoemde regionale budget opgebouwd uit kleinere gemeentelijke 
budgetten voor het betreffende Perceel? Indien het laatste het geval is: hoe 
groot zijn de gemeentelijke budgetten per Perceel, in het bijzonder voor de 
Basis GGZ jeugd en de SGGZ jeugd? 
 

Dit is juist. De onderverdeling van deze budgetten achten wij niet van relevant voor 
deze Aanbesteding. 
 

19 Financieel 
 

Offerteaanvraag - §3.2 
Minimumeisen 
 

De tarieven in Bijlage 4b wijken af van de tarieven die op 31 augustus tijdens 
de markconsultatie inkoop tarieven zijn gecommuniceerd. Wat is de reden 
hiervan? 
 

Tarieven tijdens de marktconsultatiebijeenkomsten zijn gecommuniceerd als 
'voorlopige' tarieven. Bij vaststelling van de definitieve tarieven heeft Opdrachtgever 
rekening gehouden met de reacties die tijdens de bijeenkomsten naar voren zijn 
gekomen. Dit heeft tot wijzigingen ten opzicht van de voorlopige tarieven geleid. De 
berekening van het tarief wordt toegelicht in de Offerteaanvraag artikel 3.2.  
 

20 Financieel 
 

Offerteaanvraag p.7 
 

Er wordt elke keer gesproken over een tarief all inclusive exclusief BTW.  
Hoe groot is de kans dat deze Producten BTW plichtig worden/zijn? 
 

De juiste tekst bij de Offerteaanvraag dient te zijn: 'all inclusive vast tarief'. In de 
Raamovereenkomst is in artikel 13 lid 8 een bepaling opgenomen over BTW. Het is aan 
Opdrachtnemer om te beoordelen  of er BTW-consequenties zijn.  
 

 

 



Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst naar 
… 

Vraag Antwoord 

21 Financieel 
 

Bijlage 7, p. 11, art. 
11a 
 

Er wordt gesproken 1 maart 2017 over de verantwoording 2016. Gezien de 
recente ontwikkelingen binnen de GGZ lijkt me dit een onhaalbaar tijdstip. 
Zeker aangezien er geen duidelijke afspraken zijn over de verwerking van het 
OHW. Graag zien wij deze datum naar een realistisch tijdspad vertaald 
worden. 
 

In de Raamovereenkomst artikel 13 lid 6 staat aangegeven wat er bij DBC's verwacht 
wordt m.b.t. onderhanden werk. Opdrachtgever begrijpt dat de termijn voor 
aanleveren van de verantwoording 2016 erg krap is. Dit heeft echter te maken met het 
afsluiten van de gemeentelijke administraties en bijbehorende accountantscontrole. 
 

22 Financieel 
 

Bijlage 7, p. 11, art. 
11a 
 
 

Geldt een accountantsverklaring alleen voor gemeentes hoger dan € 50.000 
of moeten alle gemeenten in Rivierenland dan een accountantsverklaring 
krijgen als ik er bij één boven de 50K uit kom? 
 

Indien bij één Opdrachtgever een bedrag van  € 50.000 of meer wordt gefactureerd, 
dient er één verklaring te worden opgesteld, met daarin het gerealiseerde bedrag per 
deelnemende Gemeente in de regio Rivierenland. Zie ook Raamovereenkomst artikel 
11A. 
 

23 Financieel 
 

Bijlage 7, p. 11, art. 
11a 
 

Kan ik de kosten gepaard gaande met de accountantsverklaringen bij de 
gemeente in rekening brengen? 
 

De kosten gepaard gaande met de accountantsverklaring(en) kunnen niet in rekening 
worden gebracht bij de Opdrachtgever. 
 

24 Financieel 
 

Bijlage 4b 
 

U hanteert andere tariefcodes (driecijferige code ) dan de landelijke lijst van 
DBC onderhoudt. XXX zal de landelijke lijst hanteren, waarom wijken jullie als 
gemeente af? 
 

In de Offerteaanvraag is in Eis 1.22 opgenomen dat het berichtenverkeer zoveel als 
mogelijk dient te verlopen via I-Wmo 2.0 en I-JW 2.0. Deze standaarden zijn 
gepubliceerd op istandaarden.nl 
 

25 Financieel 
 

Offerteaanvraag, p. 23, 
Eis 1.22  

Eis 1.22 is voor XXX geen probleem, wij gaan er echter wel vanuit dat deze 
aansluiten bij de landelijke standaarden waar het gaat om bericht 
uitwisseling, of hanteert Rivierenland uitzonderingen op de landelijke 
standaarden? 
 

Nee, conform Offerteaanvraag Eis 1.22 gaat de Opdrachtgever uit van de I-standaarden. 
 

26 Financieel 
 

Bijlage 10 
 

U geeft in u stukken aan wat de budgetplafonds per Perceel zijn, hoe 
verhouden die zich tot 2015 ? 
 

In Bijlage 10 Budgetplafonds per zorgvorm kunt u de procentuele verschuivingen van 
2016 ten opzichte van 2015 zien op pagina 3. 
 

27 Financieel 
 

Bijlage 10 
 

U geeft een gewenste beweging aan van de budgettaire middelen van 2015 
(52% SJGGZ ) naar 2016 (50% SJGGZ). Is deze gewenste beweging reeds 
vertaald in de budgetplafonds ? 
 

Ja, deze beweging is vertaald in de budgetplafonds. 
 

28 Financieel 
 

Bijlage 10 
 

Welke garantie krijgt een zorgverlener van betaling van de door hem 
geleverde dienstverlening als je niet als organisatie wordt beschikt ? 
 

Deze vraag wordt geïnterpreteerd als de vraag of Opdrachtnemer garanties krijgt als de 
beschikking door Cliënt wordt ontvangen. Indien er een getekende Raamovereenkomst 
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is en er een rechtsgeldige Verwijzing is,  dan 
krijgt de Opdrachtnemer betaald volgens de voorwaarden zoals genoemd in de 
Inkoopdocumenten. 
 

29 Financieel 
 

Bijlage 10  
 

Kunt u aangeven waar deze bedragen vandaan komen, hoe deze zijn 
opgebouwd? Wijkt af van de beschikbare budgetten zoals verwoord in de 
meicirculaire 2015.  
Budget Behandeling ADHD door Kinderartsen is niet te herleiden. Is dit 
toegevoegd aan de budgetten? 
 

De bedragen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015, echter hierbij worden ook 
middelen voor de eigen organisatie (Gebiedsteam e.d.), lokale inkoop en voor andere 
zaken gereserveerd. Het budget voor JGGZ door kinderartsen maakt onderdeel uit van 
het budget specialistische GGZ. 
 

30 Financieel 
 

Tarieven 
 

De tarieven overige kindertijd laten een korting van 67% zien, een grote 
afwijking van de overige die op 93% korting t.o.v. NZA 2015 zitten. Is dit 
correct?  
Los daarvan heeft XXX tijdens de consultatie bij de regio aangegeven 
bezwaar te maken tegen de voorgestelde tarieven. 
 

Deze analyse is niet juist. In Bijlage 4 Perceel JGGz komt 'Overige stoornissen in de 
kindertijd' zowel voor onder de productgroep 'langdurende of intensieve behandeling' 
als onder de productgroep 'Dyslexiezorg EED'. Voor deze productgroepen gelden 
verschillende (gewogen) gemiddelde tariefafspraken 2015, die het uitgangspunt 
vormden voor de vaste tarieven 2016 zoals beschreven in paragraaf 3.2 van de 
Offerteaanvraag. 
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31 
 

Financieel 
 

Bijlage 7, p. 16  
 

Ruimte voor innoveren, maar geen aparte budgetreservering. Op welke wijze 
komt budget voor innovatie ter beschikking? 
 

Het budget voor innovatie komt ter beschikking op de wijze als beschreven in artikel 21 
van de Raamovereenkomst. 
 

32 Financieel 
 

Offerteaanvraag, p. 17, 
Eis C1 
 

Wanneer ben je voldoende financieel en economisch draagkrachtig? 
 

Op pagina 17 van de Offerteaanvraag onderdeel C1 staat uitgelegd wat we daaronder 
verstaan. 
 

33 Financieel 
 

Bijlage 4b  
 

De tarieven 2016 zijn aanzienlijk lager dan die van 2015, terwijl 
Opdrachtgever van Opdrachtnemer meer overleg en administratieve last 
verlangt. Deze kosten kunnen niet vergoed worden. 
o Is Opdrachtgever zich hiervan bewust? 
o Hoe is het tarief 2016 vastgesteld?  
o Welke intentie heeft Opdrachtgever t.a.v. tarifering voor de eerstvolgende 
jaren? 
 

Opdrachtgever is op weloverwogen wijze gekomen tot de vaste tarieven 2016. De wijze 
waarop de vaste tarieven tot stand zijn gekomen, staat omschreven in paragraaf 3.2 van 
de Offerteaanvraag. Opdrachtgever beperkt zich tot vaststelling van de tarieven 2016, 
bij de besluitvorming over de tarifering in volgende jaren worden ervaringen in 2016 
meegewogen. Op dit moment neemt Opdrachtgever daarover nog geen standpunt in.  
 

34 Financieel 
 

Bijlage 7, p. 6, §3b 
 

Indien XXX Cliënten overneemt van een andere Aanbieder, heeft dit ook 
gevolg voor het budgetplafond?  
 

Er is geen sprake van een budgetplafond per Aanbieder, maar een budgetplafond per 
zorgvorm.  
 

35 Financieel 
 

Offerteaanvraag, p. 9, 
§1.5 
 
 

Op grond waarvan wordt het budgetplafond vastgesteld en hoe is de 
verdeling hiervan per Product? En wat gebeurt er als het plafond nog voor 
het eind van het jaar is overschreden en er nog hulp geboden dient te 
worden? 
 

Door de verantwoording van Opdrachtnemers conform artikel 10 van de 
Raamovereenkomst, heeft Opdrachtgever inzicht in de uitnutting van de 
budgetplafonds per zorgvorm en de realisatie van gewenste bewegingen als bedoeld in 
Bijlage 10. Als de bevindingen daartoe aanleiding geven gaat Opdrachtgever hierover 
met Opdrachtnemers in gesprek. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het inzicht 
verschaffen aan Opdrachtnemers over de gezamenlijke uitnutting per zorgvorm. 
Opdrachtgever levert het inzicht aan Opdrachtnemers zo frequent als nodig, waarbij de 
frequentie wordt ingegeven door de mate van afwijking ten opzichte van de plafonds 
genoemd in Bijlage 10, maar in ieder geval na afloop van ieder kalenderkwartaal.  
 

36 Financieel 
 

Bijlage 3  
 

NHC en NIC zijn niet opgenomen in de conversie- en tarieventabel 3b. 
Refererend aan de notitie van de VNG: "Inkoop intramurale jeugdhulp 
AWBZ" dienen de tarieven te stijgen met 20% (van 50% naar 70%) 
 

Met deze procentuele wijziging is rekening gehouden bij de Producten waar deze 
regeling voor geldt. 
 

37 Financieel 
 

Offerteaanvraag, p. 7, 
§1.3 
 

Hier staat vermeld dat het ‘all inclusive tarieven’ betreft. Thuisbegeleiders 
bezoeken Cliënten thuis en maken per definitie veel reiskosten/reistijd. Hoe 
heeft u reistijd/reiskosten meegenomen in de tariefberekening? Graag een 
nadere toelichting 
 

Het is een integraal tarief waar dus ook reistijd en reiskosten in meegenomen zijn. Het 
tarief is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn voor 2015.  
 

38 Financieel 
 

Offerteaanvraag, p. 9, 
'Budgetplafonds per 
zorgvorm' 
 

U schrijft hier dat Inschrijver zich committeert aan de beweging en geeft aan 
dat Inschrijver hiertoe een inspanningsverplichting heeft. In Bijlage 10 
vermeldt u enkel de plafonds voor 2016. Zonder de bedragen voor 2015 
wordt niet zichtbaar welke beweging er ontstaat. Wilt u de cijfers 2015 
toevoegen? 
 

In de Bijlage 10 kunt u de procentuele verschuivingen van 2016 ten opzichte van 2015 
zien op pagina 3. 
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39 Financieel/juridisch 
 

Bijlage 10 
 

Mogelijkheid tot aanpassen budgetplafonds. Wat zijn geldende redenen om 
het plafond aan te passen? Hierover staat niets vermeld? 
 

Door de verantwoording van Opdrachtnemers conform artikel 10 van de 
Raamovereenkomst, heeft Opdrachtgever inzicht in de uitnutting van de 
budgetplafonds per zorgvorm en de realisatie van gewenste bewegingen als bedoeld in 
Bijlage 10. Als de bevindingen daartoe aanleiding geven gaat Opdrachtgever hierover 
met Opdrachtnemers in gesprek. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het inzicht 
verschaffen aan Opdrachtnemers over de gezamenlijke uitnutting per zorgvorm. 
Opdrachtgever levert het inzicht aan Opdrachtnemers zo frequent als nodig, waarbij de 
frequentie wordt ingegeven door de mate van afwijking ten opzichte van de plafonds 
genoemd in Bijlage 10, maar in ieder geval na afloop van ieder kalenderkwartaal.  
 

40 Jeugd ambulant/JGGz 
 

Bijlage 1 Kortdurend Verblijf, valt de SJGGZ logeerfunctie onder Kortdurend verblijf all 
in specialistisch? En hoeveel uur begeleiding mag daar in zitten? 
 

Nee, Perceel 1 betreft alleen de Wmo. De logeerfunctie valt onder de categorie 3 van de 
Specialistische JGGZ, 24-uurs verblijf.  
 

41 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2, 3. 
Dagbesteding jeugd, 
Product 3 
Dagbesteding zwaar, 
p.13 
 

Er staat `de doelgroep zijn zelfstandig wonende OUDERE Cliënten`. Het 
betreft hier het Perceel Jeugd, de term `oudere` lijkt hier niet van toepassing 
 

De term 'oudere' komt te vervallen. 
 

42 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2b, p. 24 
 

Uw systeem van productcodering lijkt voor de J&O bij de begeleiding jeugd 
enkel te voorzien in de categorie begeleiding zwaar (voormalig JH2A). 
Betekent dit dat u alle vormen van ambulante begeleiding uit de J&O binnen 
deze categorie vat? Zo nee, hoe dienen wij de categorieën dan op te vatten 
in relatie tot de J&O-zorg? 
 

De productcodes van de J&O Producten die wij voor het jaar 2015 hebben ingekocht,  
zijn meegenomen in de conversietabellen bij Jeugd Ambulant en Jeugd Residentieel.  
 

43 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2b, p. 25 
 

Wat zijn de tarieven voor vervoer behorende bij behandeling groep midden 
(Dagbehandeling, verblijf deeltijd)?  
 

De vervoerstarieven staan op pagina 28 van Bijlage 2. Het betreft de Producten met de 
Codes 2R601 en 2R602. 
 

44 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2, p. 5, punt 7 
 

Bij de productcategorieën wordt “begeleiding zwaar” getypeerd als: 
Voorheen JH-2A. Dat is een productcode uit de voorheen provinciaal 
gefinancierde jeugdhulp. De beschrijving van begeleiding zwaar onder punt 
7, pagina 5 lijkt echter te komen vanuit de WMO (sterker nog: er is grote 
overlap met de beschrijving van begeleiding zwaar in Bijlage 1 die op 
ambulante ondersteuning WMO betrekking heeft) en gaat over mensen met 
een beperking. Bovendien stellen we vast dat de verwijzing naar oude 
productcategorieën voor begeleiding midden (Jeugd) en begeleiding zwaar 
(WMO) in beide gevallen H152 en H153 is.  
We verzoeken u de omschrijving van begeleiding zwaar te corrigeren aan de 
hand van een omschrijving die aansluit bij de Jeugd- en Opvoedhulp. 
 

De beschrijving van Bijlage 2A, pagina 5 is aangepast . De 2e bullit, eerste zin, komt als 
volgt te luiden: "De ondersteuning dient de gezinssituatie te veranderen, zodat voor het 
kind een aanvaardbare opvoedingssituatie ontstaat". In de tweede zin is "de Cliënt" 
vervangen door "het gezin".  
 

45 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2, p. 8, punt 3, 
4 

De beschrijving van behandeling midden individueel en groep is sterk gericht 
op de WMO-context en doet geen recht aan de J&O.  De verwijzing naar de 
oude J&O-productcode VF1 ontbreekt in de omschrijving. In de lijst met 
tarieven is die productcode ook niet meer terug te vinden (p. 25). Wij 
verzoeken u de Bijlage hierop aan te passen. 
 

Opdrachtgever is van mening dat de productbeschrijving voldoet. Op pagina 8 
(productcategorieën: behandeling groep midden) en pagina 25 (conversietabel en tarief 
behandeling Jeugd) van Bijlage 2 wordt verwezen naar de oude J&O Productcode VF1.  
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46 Residentiele jeugd  
 

Bijlage 3a, p. 6 
 

Wij gaan er van uit dat extra aanvullende specialistische jeugdhulp, waar bij 
de productspecifieke Eisen sprake van is, dan ook aanvullend in een 
beschikking wordt vastgelegd. Klopt die veronderstelling? 
 

Opdrachtgever is van mening dat de gehanteerde tarieven integrale tarieven zijn om de 
benoemde doelstelling van de Producten te bereiken.  
 

47 Residentiele jeugd  
 

Bijlage 3, p. 10 
 

Bij de uitleg van behandelgroep intensief staat in de laatste alinea “licht” . 
Heeft de gemeente hier “intensief” bedoeld? 
 

Dit is correct en gewijzigd in Bijlage 3. 
 

48 Residentiele jeugd  
 

Bijlage 3, p. 10 
 

De aangegeven gemiddelde groepsgrootte van 6 voor de behandelgroep 
intensief staat op gespannen voet met de druk op een zo efficiënt mogelijke 
bedrijfsvoering. Wij stellen voor behandelkwaliteit als norm te nemen en 
niet een aantal kinderen per groep. Kunt u daarmee instemmen? 
 

We houden vast aan de groepsgrootte zoals genoemd in Bijlage 3.  
 

49 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2, p. 7-9  
 

Wij missen het product specialistische dagbehandeling zoals geboden binnen 
de voormalige jeugd en opvoedhulp MKD. 
 

Dit valt onder behandeling groep midden (voorheen J&O Productcode VF1, 
dagbehandeling, daghulp). 
 

50 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2, p. 7-9 
 

Onder welk Product valt de zorgvorm omgangsbegeleiding bij echtscheiding? 
 

Dit is afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag. Toekenning van de juiste 
productcategorie ligt in eerste instantie bij het Gebiedsteam. De juiste productcategorie 
wordt in samenspraak met de Cliënt en/of diens verzorger en waar nodig de 
Opdrachtnemer bepaald. 
 

51 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2, p. 3 
 

‘De Cliënt kan zelf om hulp vragen’. Betekent dit uitganspunt dat de situaties 
waarin een kind (Cliënt) te klein is om zelf hulp te vragen in de categorie 
‘midden’ valt, gezien de beschrijving bij bullit 3 ‘De communicatie gaat niet 
altijd vanzelf……”? 
 

Uiteraard bedoelen wij bij jonge kinderen (tot 12 jaar) dat er gecommuniceerd wordt op 
het niveau van het kind en in samenspraak met diens ouder of verzorger. Bij de 
omschrijving van begeleiding licht, eerste bullit, is "(of diens ouder/verzorger)" 
toegevoegd.  
 

52 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2  
 

Deelt u onze mening we bij de uitvoering van het perceel jeugd ambulant te 
maken hebben met de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende toepassing 
van de norm verantwoorde werktoedeling? Indien nee, waarom niet? 
 

Ja. Wij delen uw mening. 
 

53 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2 
 

Operationalisering van de norm verantwoorde werktoedeling vindt plaats 
met behulp van het kwaliteitskader Jeugd. Dit kwaliteitskader schrijft voor in 
welke situaties een hbo(+) of WO(+) professional ingezet dient te worden. 
Deze situaties worden als volgt gekenmerkt:  
• Risicovol 
• Crisis 
• Onveilige omgeving 
• Levensbedreigend 
• Meerdere problemen spelen tegelijkertijd (bijv. somatische, ontwikkelings-, 
psychische, sociale, gedrags- en/of opvoedingsproblematiek) en daarbij is 
het niet duidelijk welke hulp op gang gebracht moet worden 
• Complexe problematiek waarvan de achterliggende oorzaak onbekend is 
• Sterk wisselend verloop 
Concluderen wij juist dat deze situaties (ambulant jeugd) zoals hierboven 
gekenmerkt ten minste vallen in de categorie begeleiding midden? Zo nee 
waarom niet? 
 

Bij lichtere zorgvragen is ook begeleiding licht mogelijk. Toekenning van de juiste 
productcategorie ligt in eerste instantie bij het Gebiedsteam. De juiste productcategorie 
wordt in samenspraak met de Cliënt en/of diens verzorger en waar nodig de 
Opdrachtnemer bepaald. 
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54 Jeugd ambulant 
 

Bijlage 2  
 

Onder welke productcategorie valt opvoedingsondersteuning middels de 
methodiek video-hometraining? Het betreft een vorm van 
opvoedingsondersteuning die zich richt op de interactie tussen ouder en 
kind. Video-interactiebegeleiding kan ingezet worden ingezet als kort traject 
ter ondersteuning van ouders, maar ook als aanvulling op geboden 
ambulante gezinsbegeleiding. 
 

Indeling in de juiste productcategorie is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van 
het Gebiedsteam. De juiste Productcategorie wordt in samenspraak met de Cliënt en/of 
diens verzorger en waar nodig de Opdrachtnemer bepaald. 
 

55 Jeugd 
ambulant/financieel 
 

Bijlage 2 
 

Wij zijn van mening dat de, door de norm verantwoorde werktoedeling, 
verplichte inzet van een hbo of WO opgeleide professional niet gehonoreerd 
kan worden met een tarief van €43,38 omdat dit een honorering onder de 
kostprijs betreft.  
Deelt u deze mening?  
Zo nee, wilt u ons dan voorrekenen hoe een hbo opgeleide medewerkers 
conform cao VVT incl. dekking reiskosten en overhead past binnen deze 
kostprijs? 
 

De wijze waarop Opdrachtgever tot de tarieven is gekomen, is beschreven in paragraaf 
3.2 van de 'Offerteaanvraag Inkoop 2016 Wmo en Jeugdwet'. 
 

56 JGGZ 
 

Raamovereenkomst 
 

Valt dyslexiezorg ook onder deze Aanbesteding en dan wel onder Perceel 4 – 
JGGZ? 
 

Ja, de EED valt onder Perceel JGGZ (Bijlage 4). 
 

57 JGGZ 
 

Bijlage 4 
 

Zijn de tarieven al vastgesteld en wat is de exacte korting per zorg voor 
dyslexie,  BGGZ en SGGZ? Wat is de korting t.o.v. het NZA-tarievenkader 
2015?  
 

Ja, deze tarieven zijn door Opdrachtgever vastgesteld en opgenomen onder Bijlage 4b. 
 

58 JGGZ 
 

Bijlage 4, p. 11 
 

De Eisen (Eis 9 en 10) die u stelt aan de verdeling tussen hoofd- en 
medebehandelaarschap zijn om de volgende redenen onhaalbaar: 
1. De continuïteit van de zorg komt in het geding omdat er te weinig 
hoofdbehandelaars BGGZ en SGGZ zijn om aan de zorgvraag te voldoen.  
2. De zorg wordt onnodig duur, omdat hoofdbehandelaars volgens cao in 
een hogere salarisschaal zitten en het tarief derhalve ontoereikend is om de 
salariskosten te kunnen voldoen.  
3. De kwaliteit van de zorg is in het geding. Hoofdbehandelaars zijn niet per 
definitie de meest geschikte behandelaren. De meeste expertise en ervaring 
over de behandeling zit bij gespecialiseerde medebehandelaars.  
4. Dit beleid sluit niet aan bij de aanwijzingen van de minister (brief 
hoofdbehandelaar GGZ juni 2013). Derhalve wordt het ook in geen enkele 
regio op deze wijze uitgevoerd.   
Wij verzoeken u dan ook om deze artikelen te laten vervallen dan wel te 
vertalen naar de reguliere uitvoeringspraktijk binnen de GGZ.  
 

Opdrachtgever wijzigt de Eisen niet. In Eis 7 wordt aangesloten bij de genoemde brief 
van VWS m.b.t. hoofdbehandelaar. Deze Eisen zijn van toepassing juist om de kwaliteit 
van de geleverde zorg te bereiken. Als in sommige gevallen de medebehandelaars 
meest geschikt zijn om de zorg te leveren, dan is de procentuele ruimte die genoemd 
wordt in de Eisen hiervoor bedoeld.  Overigens zijn deze Eisen niet nieuw, ze gelden ook 
al voor 2015. 
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59 JGGZ 
 

Bijlage 4, p. 11 
 

U stelt in Eis 11 dat wij als Aanbieders in de regio Rivierenland de ROM 
gegevens moeten aanleveren aan een landelijke organisatie zoals stichting 
benchmark GGZ. XXX heeft in 2013 en 2014 veel moeite gedaan om aan te 
sluiten op dit systeem. Dit is een zeer moeizaam en langdurig traject. In 
december 2014 werd duidelijk dat de SBGGZ zich ging terugtrekken uit het 
domein jeugd omdat dit niet meer tot het domein van verzekeraars 
behoorde. XXX heeft toen de aansluiting stopgezet. Rivierenland is de enige 
regio in Nederland die aansluiting bij een landelijke organisatie zoals SBGGZ 
verplicht stelt. Andere regio’s hanteren een regionale monitor of gebruiken 
de informatie uit de landelijke database van het CBS. SBGGZ heeft ook nog 
nooit een sluitende monitor over de GGZ kunnen opleveren en zal dat ook 
nooit kunnen. Het is voor ons als Aanbieder niet haalbaar om de complexe 
aansluiting te realiseren en we voorspellen ook dat u daar niets aan zult 
hebben. Wel hebben wij onze software zodanig aangepast dat wij aan elke 
uitvraag vanuit de gemeente kunnen voldoen. Wij verzoeken u dan ook om 
de verplichting om aangesloten te zijn op deze landelijke, verzekeraars-
georiënteerde systemen los te laten. In plaats daarvan zullen wij t.b.v. een 
regionale of gemeentelijke monitor benchmarkgegevens aanleveren.   
 

Wij wijzigen deze Eis niet. Eis 11 sluit aan bij de wettelijke verplichting die vanaf 2011 
voor alle GGZ-instellingen geldt en die landelijk van toepassing is. Het signaal dat SJGGZ 
zich hieruit ging terugtrekken is voor ons nieuw. Aangezien andere JGGZ-Aanbieders 
niet een dergelijk signaal hebben afgegeven, gaan we er vooralsnog van uit dat zij wel 
aangesloten zijn bij de landelijke Benchmark JGGZ. De andere monitors zoals het 
regionale dashboard en de landelijke database van CBS vragen niet om het aanleveren 
van KTO en ROM gegevens. Deze Eis is niet nieuw en geldt ook voor 2015. 
 

60 JGGZ 
 

Bijlage 4, p. 12 
 

In Eis 15 staat te lezen dat het aantal te offreren en te declareren DBC’s 
diagnostiek tot maximaal 10% van het totaal aantal DBC’s beperkt dient te 
worden. 
Dit lijkt ons een vreemde Eis. Dit zou namelijk gelezen kunnen worden op 
een manier waarop afgeraden wordt om Cliënten enkel voor diagnostiek te 
zien en daarbij uit te laten stromen wanneer behandeling niet noodzakelijk 
blijkt of wanneer geen sprake blijkt te zijn van een DSM stoornis. Mogelijk 
brengt de regio hiermee Aanbieders in de positie dat ze gedwongen worden 
om Cliënten in een van de behandel DBC’s te plaatsen om aan deze Eis te 
voldoen, hetgeen vanzelfsprekend in strijd is met de doelstellingen die de 
regio heeft geformuleerd wat betreft afschaling- en kostenreductie. 
Wij verzoeken de regio dan ook om deze Eis te herzien. 
 

Eis 15 is gesteld omdat er sprake kan zijn van te veel diagnostiek om de problematiek 
goed in beeld te krijgen, terwijl er eerder sprake moet zijn van doorverwijzing naar 
andere vorm van begeleiding of afschaling als er geen sprake is van een DSM stoornis 
die verder behandeld moet worden. Dit betekent dat er zorgvuldig gekeken moet 
worden om welke reden er wordt doorverwezen naar de JGGZ en dat er dus sprake 
moet zijn van een ernstig vermoeden van een DSM-stoornis. Wij willen hiermee 
voorkomen dat er onnodig diagnostiek wordt gedaan en het zou inderdaad een 
onbedoeld neveneffect zijn als een Aanbieder dan alsnog tot behandeling overgaat. 
 

61 JGGZ 
 

Bijlage 4, §4a, 
onderdeel 3 EED 
 

Door KD, NRD, NIP, NVO en LBRT is in samenwerking met veldpartijen een 
landelijke veldnorm voor dyslexiezorg tot stand gekomen en deze is 
besproken met VWS en VNG. Deze veldnorm is door alle partijen 
geaccepteerd en al enige tijd gemeengoed in dyslexieland. 
Is de veldnorm ook in Rivierenland gemeengoed en wordt deze veldnorm 
geaccepteerd als leidend voor het zorgpad EED? 
 

De landelijke veldnorm Dyslexiezorg is onderschreven (of wordt als richtlijn gehanteerd) 
door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie, dus we hanteren deze veldnorm ook. Dit staat 
opgenomen in Eis 19 van de productspecifieke Eisen van Perceel 4 JGGZ. 
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Bijlage 4, 
productspecifieke 
Eisen 
 

Bij JGGZ staat beschreven wie hoofdbehandelaar kan zijn. Dat zijn een 
psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, 
verslavingsarts in profielregister KNMG, verpleegkundig specialist GGZ, GZ-
psycholoog, orthopedagoog generalist. 
De kinderarts in de uitoefening van medisch specialistische ADHD-zorg en 
zorg i.v.m. psychiatrische stoornissen  ontbreekt. Wat is daarvan de reden? 
Wil u deze nog toevoegen? 
 

De kinderarts wordt benoemd in de productbeschrijving van 'JGGZ-zorg door 
kinderartsen' van het Perceel JGGZ. Voor de volledigheid voegen we deze beroepsgroep 
toe aan Eis 7 van de Productspecifieke Eisen in Bijlage 4. 
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63 JGGZ 
 

Bijlage 4, artikel 11 
productspecifieke 
Eisen 
 

Wij voeren in algemene zin voor al onze patiënten KTO’s uit. In Bijlage 4 bij 
art. 11 van de productspecifieke Eisen stelt u dat Opdrachtnemer voor 60% 
van de Cliënten een gestructureerde ROM-effectmeting en KTmeting en/of 
klantfeedbackmethode toe. Opdrachtnemer heeft een ovk afgesloten met de 
stichting Benchmark GGZ, Telepsy of met het NVVPROM-portaal en levert 
aan de betreffende instelling effectiviteit c.q. ROM gegevens aan. 
Mogen wij ervan uitgaan gelet op het specifieke productenpalet dat wij 
aanbieden (ADHD-zorg door kinderartsen en psychiatrische stoornissen door 
kinderartsen) dat deze bepaling niet op ons van toepassing is en dat in 
algemene zin een KTO volstaat? 
 

Wij zijn bekend met de situatie dat kinderartsen in ziekenhuizen geen ROM-registratie 
bijhouden. Wij zullen in overleg met de Opdrachtnemer andere afspraken maken m.b.t. 
het aantonen van de effectiviteit van de behandeling. Dit is aangepast in Bijlage 4. 
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Offerteaanvraag, Eis 
1.19 
 

U stelt dat als Verwijzing is gedaan door een andere Verwijzer dan het 
Gebiedsteam en/of Opdrachtgever wij dit z.s.m. moeten melden (via I-JW2 
2.0)/wij z.s.m. verzoeken om toewijzing jeugdhulp en bericht start 
jeugdhulp? Kunt u ons bevestigen dat dit niet van toepassing is voor de 
(ADHD-)zorg geleverd door kinderartsen? 
 

Het is bij Opdrachtgever bekend dat het voor ziekenhuizen en zelfstandige 
behandelcentra niet mogelijk is hun registratie en facturatiesysteem in te richten op de 
gevraagde i-standaard. Zoals opgenomen in de Raamovereenkomst art 13, eerste lid is 
de mogelijkheid opgenomen om een factuur op papier (of pdf) in te dienen. In overleg 
met de Opdrachtnemer zal een overgangsperiode worden afgesproken over de wijze 
van informatievoorziening tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 
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Offerteaanvraag, eis 
1.23 
 

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Kunt u ons aangeven in hoeverre u 
dit artikel van toepassing acht voor de (ADHD-)zorg geleverd door 
kinderartsen? 
 

Voor de te leveren zorg en het Ondersteuningsplan dat Gebiedsteams indien nodig 
samen met de Cliënt opstelt, kan het zijn dat er advies wordt gevraagd aan de 
Aanbieder voorafgaand aan een zorgtraject. Gebiedsteams vragen hiervoor altijd 
toestemming aan de Cliënt. 
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Bijlage 4, p. 13, Eis 25  U stelt in Eis 25 dat wij als EED-Aanbieders in de regio Rivierenland de ROM-
gegevens moeten aanleveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). XXX heeft 
in 2013 en 2014 veel moeite gedaan om aan te sluiten op dit systeem. Dit is 
een zeer moeizaam en langdurig traject. In december 2014 werd duidelijk 
dat SBG zich ging terugtrekken uit het domein Jeugd omdat dit niet meer tot 
het domein van verzekeraars behoorde. XXX heeft toen de aansluiting 
stopgezet. Rivierenland is de enige regio in Nederland die aansluiting bij SBG 
verplicht stelt. Andere regio’s hanteren een regionale monitor of gebruiken 
de informatie uit de landelijke database van het CBS. SBG heeft ook nog 
nooit een sluitende monitor over de GGZ kunnen opleveren en zal dat ook 
nooit kunnen. Het is voor ons als Aanbieder niet haalbaar om de complexe 
aansluiting te realiseren en we voorspellen ook dat u daar niets aan zult 
hebben. Wel hebben wij onze software zodanig aangepast dat wij aan elke 
uitvraag vanuit de gemeente kunnen voldoen. Wij verzoeken u dan ook om 
de verplichting om aangesloten te zijn op deze landelijke, verzekeraars-
georiënteerde systemen, los te laten. In plaats daarvan zullen wij t.b.v. een 
regionale of gemeentelijke monitor benchmarkgegevens aanleveren. 
 

Wij wijzigen deze Eis niet. De andere monitors zoals het regionale dashboard en de 
landelijke database van CBS vragen niet om het aanleveren van KTO en ROM gegevens. 
Overigens is deze Eis niet nieuw, deze geldt ook voor 2015. 
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Bijlage 4, p. 12, punt 
19 
 

Aansluiting bij Nationaal Referentiecentrum Dyslexie en/of 
Kwaliteitsinstituut Dyslexie is vereist om EED zorg te kunnen leveren. 
Volstaat opname in het Deskundigenbestand Dyslexie van de NVO en het NIP 
ook? Opname in dit bestand is immers  net zo goed een kwaliteitskeurmerk 
dat blijvende  professionalisering middels werkervaring, scholing en 
intervisie  op het terrein van dyslexie vereist.  
 

Dit volstaat indien het Deskundigenbestand Dyslexie van NOV en NIP onderschreven 
wordt door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (zie ook Eis 19 van het Perceel JGGZ, Bijlage 
4).  
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68 JGGZ 
 

Offerteaanvraag, p. 6 
 

Onder welk kopje valt speltherapie? 
 

Speltherapie valt niet onder Jeugdwet. Vooralsnog betalen veel zorgverzekeraars (een 
deel van) deze kosten bij aanvullende verzekering. Speltherapie wordt dus niet 
meegenomen in deze Aanbesteding, omdat de zorgverzekering een voorliggende 
voorziening is. 
 

69 JGGZ 
 

Offerteaanvraag, p. 6 
 

Valt speltherapie onder de Jeugdwet? 
 

Speltherapie valt niet onder Jeugdwet. Vooralsnog betalen veel zorgverzekeraars (een 
deel van) deze kosten bij aanvullende verzekering. Speltherapie wordt dus niet 
meegenomen in deze Aanbesteding, omdat de zorgverzekering een voorliggende 
voorziening is. 
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Offerteaanvraag, p. 20, 
Eis 1.1 

Als zzp'er is er geen vervangend personeel. Wat wordt er bedoeld met 
vervangend contactpersoon? Alleen voor telefonische bereikbaarheid? 
 

Bedoeld wordt dat het aan de Opdrachtnemers is om zijn of haar bereikbaarheid te 
organiseren. Dit geldt ook voor zzp’ers en eenmanspraktijken. Dit kan door waarneming 
af te spreken met collega en of de Opdrachtgever tijdig te informeren over langdurige 
afwezigheid (langer dan 3 weken).  
 

71 JGGZ 
 

Raamovereenkomst, p. 
10, art. 10 

Wat wordt er verstaan onder rapportage? In hoeverre komen de 
privacygevoelige onderwerpen ter sprake? 
 

De rapportage betreft managementinformatie die Opdrachtgever geanonimiseerd 
ontvangt. Hierover komen voorlichtingsbijeenkomsten waar ook wordt ingegaan op 
waarborgen rond privacy.  
 

72 JGGZ 
 

Offerteaanvraag, p. 20 
 

Bij Eis 1.1 staat dat bij afwezigheid van de contactpersoon één vaste 
vervanger als contactpersoon beschikbaar dient te zijn. Wat wordt hierin 
verwacht van zelfstandig werkenden in een eigen praktijk. Worden er eisen 
gesteld wat betreft beroepsgroep/kwaliteit/opleiding aan deze 
contactpersoon? 
 

Bedoeld wordt dat het aan de Opdrachtnemers is om zijn of haar bereikbaarheid te 
organiseren. Dit geldt ook voor zzp’ers en eenmanspraktijken. Dit kan door waarneming 
af te spreken met collega en of de Opdrachtgever tijdig te informeren over langdurige 
afwezigheid (langer dan 3 weken).  
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Algemeen 
 

Kunnen wij ook aanbesteden voor de ondersteuning die wij bieden aan 
ouders, ouder- kind (BO) en (VO) kind? Wij bieden dit al veel op vraag via het 
School Maatschappelijk Werk wat wij ook leveren. Wij bieden vooral 
ondersteuning bij complexe en vastgelopen situaties. Daarbij ook voor 
jongeren zelf die zijn vastgelopen thuis of op school bijvoorbeeld met 
gezagsproblemen, zelfvertrouwen, mantelzorg en stemmingsklachten. 
 

Aanbieder kan alleen ondersteuning en behandeling aanbieden passend binnen de 
beschreven Producten van Perceel 1 tot en met 5. Specifiek voor de JGGZ Producten die 
u kunt aanbieden verwijzen wij naar Bijlage 4 Producten en Tarieven van het Perceel 
JGGZ. De ondersteuning naar ouders wordt veelal gedaan vanuit een ander Perceel, 
namelijk Perceel 2 Jeugd Ambulant. Indien uw organisatie naast de Producten 
beschreven in Bijlage 1 t/m 5 ook producten levert die passen binnen het omschreven 
in artikel 21 van de Raamovereenkomst dan kunt u gedurende de looptijd van deze 
Raamovereenkomst de Opdrachtgever benaderen voor het aanbieden van een product 
zoals beschreven onder artikel 21 van de Raamovereenkomst. Hierbij geldt net als bij de 
Inschrijving op Producten, dat Opdrachtnemer daarin een keuze kan maken tussen het 
benaderen van alle gemeenten die vallen onder de beschrijving van Opdrachtgever als 
enkele of slechts één. De Opdrachtgever bepaalt of het product in aanmerking komt 
voor een aanvullende overeenkomst en zal met de Aanbieder/Opdrachtnemer hierover 
in gesprek gaan dan wel informeren. De voorwaarden om te komen tot een aanvullende 
overeenkomst, staan beschreven onder artikel 21 van de Raamovereenkomst.  
 

74 JGGZ 
 

Bijlage 4, p. 2 
 

Jeugdigen met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg.  
Kunnen Aanbieders ook voor deze zorg inschrijven? 
 

Aanbieder kan inschrijven op de Producten beschreven in Bijlagen 1 tot en met 5. De 
zorg die u beschrijft wordt niet ingekocht binnen de Aanbesteding. Indien uw 
organisatie naast de Producten beschreven in Bijlage 1 t/m 5 ook producten levert die 
passen binnen het omschreven in artikel 21 van de Raamovereenkomst dan kunt u 
gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst de Opdrachtgever benaderen voor 
het aanbieden van een product zoals beschreven onder artikel 21 van de 
Raamovereenkomst.  
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75 JGGZ 
 

Bijlage 4, tarieven 
 

Niet akkoord met tarief, zie mail d.d. 8-10-15, 11:47 met bijlage 
(onderbouwing). 2015: 110% Nza-tarief gecontracteerd. Onze organisatie is 
forensisch Aanbieder specialistische jeugd-GGZ. 
 

De forensische jeugdpsychiatrie klinisch is meegenomen in de LTA. Het specifieke 
product forensische specialistisch GGZ is geen onderdeel van deze Aanbesteding. U 
kunt hiervoor dus niet inschrijven en logischerwijze ook geen gesprek aanvragen m.b.t. 
deze Aanbesteding en het tarief. 
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Bijlage 4, p. 10-11 
 

S-JGGZ hoofdbehandelaar verleent voor 50% zorg; niet haalbaar bij 
behandelingen die vaak multiproblematisch en complex zijn waarin SPV-en 
veel inspanning plegen. 
 

In Eis 10 zijn Eisen opgenomen over de verdeling tussen hoofdbehandelaar en 
medebehandelaar. De Eis van 50% heeft alleen betrekking op instellingen met enkel een 
ambulant aanbod, voor instelling met zowel een ambulant als klinisch aanbod geldt een 
maximum van 80% van de gemiddelde totale DBC-geschreven tijd waarvoor een 
medebehandelaar kan worden ingezet. Overigens is deze Eis niet nieuw, deze geldt ook 
al voor 2015.  
 

77 JGGZ 
 

Bijlage 4 
 

Is voor zorg in de basis GGZ Verwijzing nodig? Zo ja, zijn de gemandateerde 
Verwijzers dezelfde als die voor de SGGZ?  
 

Ja, de Verwijzers kunnen zijn de Opdrachtgever/het Gebiedsteam, de huisarts, de 
jeugdarts, de specialist of de gecertificeerde instelling.  
 

78 JGGZ 
 

Bijlage 4, p. 6 
 

Op welke wijze wordt de verdeling hoofdbehandelaarschap - 
medebehandelaarschap gemonitord? 
 

In het kader van voorkomen van administratieve lasten zal Opdrachtgever hier niet 
separaat op monitoren gedurende het jaar. Wel zal het worden opgenomen in het 
controleprotocol voor de accountant voor een steekproefsgewijze controle. 
 

79 JGGZ 
 

Bijlage 4, p. 2 
 

Hoe onderscheidt categorie 5 GBGGZ extra intensief zich van de SGGZ? 
 

De inzet van een extra intensief traject kan alleen worden geleverd door een 
Opdrachtnemer van GBGGZ en kan alleen als er sprake is van een DSM-stoornis die 
behandeld kan worden vanuit de GBGGZ. De beschrijving is gelijk aan die van basis 
intensief, alleen is het maximum aantal minuten verlengd, met als doel om te 
voorkomen dat de jeugdige in de specialistische GGZ wordt behandeld.  
 

80 JGGZ 
 

Bijlage 4, p. 3 
 

Ingezet wordt op verschuiving SJGGZ naar BJGGZ. Heeft dit gevolgen voor 
lopende indicaties SJGGZ? 
 

Nee, de inzet op de verschuiving van SJGGZ naar GBJGGZ heeft geen invloed op de al 
gegeven indicaties voor SJGGZ.  
 

81 JGGZ 
 

Bijlage 4, p. 4 
 

Wat wordt bedoeld met jeugdhulp die onder de huisarts valt. Jeugdhulp is 
gedefinieerd in de Jeugdwet en valt onder verantwoordelijkheid van de 
gemeenten? 
 

Dit is correct. Bedoeld wordt de hulp die valt onder de huisartsenzorg. 
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Bijlage 4, p. 8 
 

Kinderartsen mogen behandelkosten voor ADHD niet langer declareren bij de 
zorgverzekeraar. Gaan zij ook inschrijven op dit Perceel? Wordt budget 
vanuit ZVW overgeheveld naar de gemeenten?  
 

Het is juist dat kinderartsen in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra niet langer 
behandelkosten voor ADHD en psychiatrische problematiek kunnen declareren bij de 
zorgverzekeraar per 1 januari 2016. Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor deze taak en ontvangen zij hiervoor extra middelen. Om deze 
reden is dit ook als Product meegenomen in Perceel 4 JGGZ (Bijlage 4). Het is aan de 
ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra om de afweging te maken wel of niet in te 
schrijven op deze Aanbesteding voor dit Product. Alleen indien een Raamovereenkomst 
wordt verworven kan deze taak worden uitgevoerd en gedeclareerd bij Opdrachtgever.    
 

83 JGGZ 
 

Bijlage 4, p. 10 Uitgangspunt chronische Cliënten voldoende gestabiliseerd, terug verwijzen 
naar Verwijzer. Wordt hier van Opdrachtnemer nog iets concreets verwacht? 
 

Met het doen van een Inschrijving onderschrijft Opdrachtnemer dit uitgangspunt en 
wordt verwacht dat naar dit uitgangspunt wordt gehandeld. 
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84 JGGZ 
 

Bijlage 4, p. 11 
 

Productspecifieke Eisen JGGZ algemeen nummer 6. Na verwijzing reeds 
melding van gegevens zoals opgenomen in  Regeling van Staatssecretaris 
VWS  ........". Deze gegevens dienen pas bij facturatie worden aangeleverd? 
Graag aanpassing van deze Eis conform de regeling.  
 

Deze Eis vervalt uit Bijlage 4 JGGZ en Bijlage 2 Jeugd Ambulant. Wel blijft de Eis rondom 
verzoek om toewijzing zoals beschreven in Eis 1.19 van de Offerteaanvraag van 
toepassing: 'Indien Verwijzing is gedaan door een andere Verwijzer dan het 
Gebiedsteam en/of Opdrachtgever meldt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk via I-JW2 
2.0 het verzoek om toewijzing Jeugdhulp (bericht JW 315) en vervolgens het bericht 
Start Jeugdhulp (JW 305).' 
 

85 JGGZ 
 

Offerteaanvraag, 
Programma van Eisen, 
3.3 Kwaliteitseisen, 
1.10 
 

'Opdrachtnemer hanteert een kwaliteitssysteem dat door een onafhankelijke 
derde is goedgekeurd.'  Kunt u een voorbeeld geven passend bij een 
(kleinschalige) vrijgevestigde praktijk voor basis jeugd GGZ?  

Het is aan de Opdrachtnemer hier nader invulling aan te geven.  
 

86 JGGZ 
 

 Is registratie bij Kwaliteitsregister Jeugd een voorwaarde om vergoede zorg 
te kunnen leveren (basis jeugd GGZ)? 
 

In de Eisen bij Perceel 4 JGGZ is opgenomen dat de Opdrachtnemer staat als (of werkt 
met een) gz-psycholoog ingeschreven in het BIG register of als (met) kinder- en 
jeugdpsycholoog geregistreerd bij het NIP of als (met) orthopedagoog generalist 
geregistreerd bij het NVO. Inschrijving in het BIG register of een beroepsregister NIP of 
NVO acht Opdrachtgever van belang en is dus verplicht. 
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Raamovereenkomst p. 
12-13, art. 12 en 13 

Voor DBC's geldt dat de facturatie niet maandelijks hoeft maar op het eind 
van de DBC. Feitelijk zijn de Producten van de jeugd Basis GGZ ook 
DBC's/langer doorlopende trajecten. Alleen worden deze nergens zo 
benoemd. Ik neem aan dat dit voor deze Producten ook geldt?  
 

Generalistische Basis JGGZ wordt niet maandelijks gefactureerd maar bij afsluiting van 
de toegekende DBC.  
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Raamovereenkomst p. 
13, artikel 13 
 

Hoe wordt het onderhanden werk concreet gemaakt? In looptijd of 
minuten? Wij leveren EED en JBGGZ. Ik neem aan dat het onderhanden werk 
ook geldt voor laatstgenoemde trajecten? 
 

Conform DBC systematiek zal 'onderhanden werk''  in minuten moeten worden 
aangegeven. 
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Bijlage 4 
 

Zijn huisarts, medisch specialist, jeugdarts en wijkteam de gemandateerde 
verwijzers voor SGGZ c.q. BGGZ jeugd? 
 

Ja, de Verwijzers kunnen zijn de Opdrachtgever/het Gebiedsteam, de huisarts, de 
jeugdarts, de medisch specialist of de gecertificeerde instelling.  
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90 JGGZ/EED 
 

Bijlage 4, eis 3-16 
 

Het is ons niet geheel duidelijk of de Eisen 3 tot en met 16 ook op Aanbieders 
van EED-zorg van toepassing zijn. De Eisen die gesteld worden zijn namelijk 
meermaals niet toepasbaar op EED-zorg. Zo staat in artikel 10 te lezen dat de 
zorg die binnen de SJGGZ (waar EED-zorg ook onder valt) wordt geleverd met 
behulp van medebehandelaars maximaal 50% mag behelzen. De 
kwaliteitsinstituten NRD en KD hebben eerder echter aangegeven geen 
kwalitatieve of inhoudelijke noodzaak te zien tot het verplicht stellen van 
een dergelijk omvangrijk aandeel in het dyslexiezorgtraject door de 
hoofdbehandelaar zelf. Dit beleid is daarnaast ook niet in lijn met de formele 
aanwijzing rondom hoofdbehandelaarschap vanuit VWS (zie Kamerbrief 
hoofdbehandelaarschap VWS). 
In artikel 11 staat verder dat voor 60% van de Cliënten een gestructureerde 
ROM-effectmeting toegepast dient te worden. Ook dit is niet van toepassing 
op EED-zorg, daar wij onze eigen vormen van effectmeting hebben. 
In artikel 15 wordt tot slot gesproken over het maximeren van het aantal 
diagnostiek DBC’s tot 10% van het totaal aantal DBC’s. Dit lijkt ons zeer 
onwenselijk, daar dit mogelijk tot gevolg heeft dat Cliënten waarbij uit 
onderzoek blijkt dat er geen sprake is van EED niet meer na de diagnostiek 
uit kunnen stromen, hetgeen de kosten effectiviteit niet ten goede zal 
komen. Wij verzoeken de regio dan ook om duidelijkheid te geven in 
hoeverre de Eisen 3 tot en met 16 van toepassing zijn voor Aanbieders van 
EED-zorg. Indien deze inderdaad van toepassing zijn, zien wij graag uw 
reactie op onze bezwaren tegemoet. 
 

Binnen het Perceel JGGZ zijn verschillende Producten opgenomen, waaronder SJGGZ en 
EED als aparte Producten. Indien van toepassing, is bij de Eisen opgenomen voor welk 
Product de Eis van toepassing is. Bij artikel 10 is opgenomen dat de Eis betrekking heeft 
op SJGGZ (en dus niet op EED). De Eis met betrekking tot effectmeting  voor EED is 
opgenomen in Eis 25, de Eis van 50% heeft dan ook geen betrekking op de EED-zorg.  
 

91 JGGZ/EED 
 

Bijlage 4, p. 13, Eis 23 
 

In deze Eis wordt gesteld dat de behandeling van dyslexie maximaal kan 
bestaan uit 12 uur diagnostiek en 60 uur behandeling. Waarop zijn deze 
aantallen gebaseerd? Volgens de veldnorm, welke is opgesteld door de twee 
kwaliteitsinstituten NRD en KD, is de maximale behandelduur voor minimaal 
90% van de EED-populatie 5050 minuten, wat neerkomt op 84,2 uur per 
Cliënt. Met uw voorstel voor maximaal 72 uur worden de dyslexieaanbieders 
dus geacht dezelfde kwalitatief hoogstaande zorg te leveren in een 
significant lager aantal uren (ruim 12 uur minder). Hiermee brengt u de 
kosteneffectiviteit in gevaar. In de veldnorm wordt gesproken over 900 
minuten diagnostiek, hetgeen overeenkomt met 15 uur. Door het stellen van 
het maximum aantal uren diagnostiek op 12, bestaat het gevaar dat er 
ingeleverd wordt op de kwaliteit. Hierdoor ontstaat tevens het risico op 
meer foutpositieven en dus een toename aan kinderen in EED-zorg, hetgeen 
in strijd is met de doelstellingen van de regio. Uit onderzoek blijkt verder dat 
Cliënten in de laatste fase van de behandeling de meeste vooruitgang maken 
(hetgeen logisch is, gezien het feit dat het begin van de behandeling zich 
vooral richt op het opnieuw aanleren van de basisvaardigheden). Bij het 
verkorten van de behandeling bestaat het risico dat kinderen uitstromen met 
een lager (zelfs onvoldoende) functioneel lees- en spellingsniveau. Het 
stellen van een hard maximum aan het aantal behandelingen is verder 
nadelig voor de kinderen met de ernstigste vorm van EED, die, zelfs na 60 
behandelingen, nog op een onvoldoende lees- of spellingsniveau 
functioneren. Wetenschappelijk onderzoek bij deze groep heeft uitgewezen 
dat het verlengen van de behandeling met ‘slechts’ 12 sessies, nog een fikse 
vooruitgang betekent, in veel gevallen zelfs het verschil tussen ongeletterd 
en geletterd. Het instellen van een hard maximum verlaagd dus de hoge 
kosteneffectiviteit van deze vorm van zorg. 

Opdrachtgever neemt kennis van de opmerking. In het kader van beperking van de 
kosten voor EED acht de Opdrachtgever het echter noodzakelijk grenzen te stellen aan 
de omvang van de zorg. Overigens is deze Eis niet nieuw. Ook voor 2015 geldt de 
genoemde Eis.  
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92 JGGZ/EED 
 

Bijlage 4, EED 
productcategorieën 
 

Er wordt 1 productcategorie 2x genoemd (262). Daarnaast komen de 
categorieën die in deze Bijlage worden genoemd niet overeen met de 
productspecifieke Eisen - specifieke Eisen voor EED nr. 26. Kunt u aangeven 
van welk van beide artikelen de inhoud volledig en correct is? 
 

De opsomming van productcategorieën zoals opgenomen in Eis nr. 26 is correct. De 
juiste opsomming van de twee categorieën van EED is: 
1. Diagnostiek (007, 008, 009, 162 en 163) 
2. Overige stoornissen in de kindertijd (040, 041, 042 en 135) 
De productspecifieke Eisen en Bijlage 4b zijn hierop aangepast.  
 

93 JGGZ/EED 
 

Bijlage 4, 
Productspecifieke 
Eisen JGGZ algemeen 
nr. 10 
 

Is dit artikel van toepassing voor dyslexiezorg - diagnostiek en behandeling 
van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)? 
 

Nee, zoals in de Eis opgenomen betreft het een Eis voor de S-JGGZ. EED is als apart 
Product gedefinieerd. 
 

94 Juridisch 
 

Over de inschrijfvorm 
(pagina onbekend) 
 

Wij zijn een stichting die middels de inzet van zzp’ers zorg aanbiedt. De 
stichting beheert het contract met de gemeentes, houdt toezicht op de 
kwaliteit van de zorg  en besteed de dienstverlening uit aan een aantal 
geselecteerde coaches.  Wat is de juiste inschrijfvorm? Zelfstanding of 
Hoofd-onderaanneming?   
 

Op basis van uw omschrijving lijkt de inschrijfvorm hoofd-onderaanneming van 
toepassing. Wij willen u wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van uw stichting 
inzake het definitief bepalen van uw inschrijfvorm.  
 

95 Juridisch 
 

Offerteaanvraag, p. 6, 
doel offerteaanvraag 
 

Mag je als je als Aanbieder al een Raamovereenkomst hebt voor een aantal 
Producten, lopende het jaar nog het verzoek indienen om Producten toe te 
voegen? 
 

Als het gaat om Producten zoals beschreven in Bijlagen 1 t/m 6, dan kan de Aanbieder 
ook gebruik maken van de periode vanaf 1 april 2016 tot 1 november 2016 om een 
Raamovereenkomst te verwerven voor de Producten. De Aanbieder mag dus door 
middel van deze Aanbesteding (met als inschrijvingstermijn 2 november 2015, 11 uur) 
een Raamovereenkomst verwerven voor een aantal Producten zoals beschreven in 
Bijlage 1 t/m 6. Voor aanvullende Producten zoals omschreven in Bijlagen 1 t/m 6 kan 
de Aanbieder gebruik maken van de volgende mogelijkheid namelijk de periode vanaf 1 
april 2016 tot 1 november 2016. Dit geldt alleen als Aanbieder in 2015 geen 
overeenkomst heeft met Opdrachtgever voor deze aanvullende Producten. Indien de 
Aanbieder voor de aanvullende Producten in 2015 een overeenkomst met 
Opdrachtgever heeft, dan dient de Aanbieder voor alle Producten (ook de aanvullende) 
de inschrijvingstermijn van 2 november 2015 te hanteren.  
Indien het gaat om producten die niet staan beschreven in Bijlage 1 t/m 6 en deze 
producten voldoen aan de voorwaarden zoals benoemd in artikel 21 van de 
Raamovereenkomst, dan kan de Aanbieder bij Inschrijving of gedurende de looptijd van 
de Raamovereenkomst een verzoek doen bij Opdrachtgever voor een aanvullende 
overeenkomst.  
 

96 Juridisch 
 

Offerteaanvraag, p. 3 
 

U spreekt hier en in Eis 1.6 over Beroepscode maar nergens zien wij een 
verwijzing naar de relevante cao's voor zorgaanbieders. Wat bedoelt u 
hiermee? 
 

U veronderstelt een link tussen de cao’s voor zorgaanbieders en de door ons benoemde 
en gedefinieerde Beroepscode. De Beroepscode zoals door ons gedefinieerd (zie ook 
Offerteaanvraag) staat los van de cao’s voor zorgaanbieders. De cao regelt de 
verhouding tussen werkgever en werknemer, de Beroepscode heeft betrekking op hoe 
een professional zijn beroep dient uit te voeren in relatie met de Cliënt en andere 
professionals.  
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97 Juridisch 
 

Offerteaanvraag art. 
4.3 | Bijlage 8  
 

U refereert in de Offerteaanvraag naar de VNG Inkoopvoorwaarden in Bijlage 
8. In artikel 4.3 van deze algemene Inkoopvoorwaarden wordt omschreven 
dat het overdragen van rechten en/of plichten aan derden slechts met 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente mogelijk is.  
Veel ondernemingen en Aanbieders aan de gemeenten hebben een 
financiering bij een bancaire instelling. Voor deze financieringen worden 
zekerheden verstrekt. De zekerheid die daarbij veelal wordt verstrekt en 
gevraagd is de vordering die zij op gemeenten(klanten)gaan krijgen in de 
toekomst. Door de kredietcrisis in o.a. Griekenland komt er meer regeldruk 
vanuit Europa. Bancaire instellingen mogen voortaan alleen financieringen 
verstrekken als er contractuele zekerheden kunnen worden overlegd. Het 
verpandingsverbod leidt ertoe dat de vorderingen die onder deze algemene 
Inkoopvoorwaarden zijn ontstaan, niet kunnen worden verpand aan de bank. 
Geen verpanding is geen zekerheid en geen zekerheid leidt ertoe dat 
Aanbieders in de toekomst mogelijk geen financiering meer kunnen 
afsluiten. Wij verzoeken u om Artikel 25 uit de algemene voorwaarden van 
de rijksoverheid 1 op 1 over te nemen in de overeenkomst. De integrale tekst 
van artikel 25 luidt: 
25 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst 25.1 Partijen 
mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen 
niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen. 
Toestemming wordt niet onder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen 
daaraan voorwaarden verbinden. 25.2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien 
van het vestigen van beperkte rechten, zoals een pandrecht.  
 

Wij honoreren uw verzoek, dit is aangepast in de Raamovereenkomst in artikel 4 en in 
de begripsbepalingen.  
 

98 Juridisch 
 

Offerteaanvraag, p. 18 
 

Wanneer ben je adequaat verzekerd? 
 

Het is aan de Aanbieder om te bepalen of de verzekering adequaat genoeg is voor zijn 
of haar bedrijfsvoering en het kunnen blijven voldoen aan gestelde Eisen en 
voorwaarden in de Inkoopdocumenten. Wij attenderen u daarbij op artikel 16 lid 3 van 
de Raamovereenkomst waarin een minimum aan te verzekeren bedrag wordt 
genoemd.  
 

99 Juridisch 
 

Offerteaanvraag (Hoe) wordt in de communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gehanteerd en privacy van 
Cliënt gewaarborgd? 
 

Tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst wordt er vertrouwelijk omgegaan met 
persoonsgegevens en voldoen partijen aan de voorwaarden van de Wbp. De exacte 
invulling hiervan krijgt vorm gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst 
 

100 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
7-8, art. 7  
 

Wij zien de verplichtingen als genoemd in dit artikel ook als een 
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Wij stellen voor om het artikel 
wederkerig te maken en doen het volgende tekstvoorstel.  Bent u bereid om 
bijgevoegd tekstvoorstel over te nemen? 
“ Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn ieder verplicht tot het voor eigen 
rekening… … en tot beperking van de door Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer afzonderlijk dan wel gezamenlijk te maken extra kosten of te 
lijden schade, voor zover het gaat om omstandigheden die liggen binnen de 
invloedsfeer van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer of naar de 
verkeersopvatting voor rekening van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer  
komen.” 
 

Dit artikel gaat over de tijdigheid van het leveren van Producten door Opdrachtnemer 
en heeft betrekking op zaken die binnen de beïnvloedingssfeer liggen van 
Opdrachtnemer. Opdrachtgever neemt daarom het tekstvoorstel niet over.  
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101 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
8, art. 8 
 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden hier beiden beschouwd als 
‘verantwoordelijke’ in de zin van de WBP.  Naar onze mening heeft de 
Opdrachtnemer de rol van ‘bewerker’ tegenover Opdrachtgever in de zin van 
de WBP ( zie ook artikel 8, lid 3 sub a ) . Kunt u dit bevestigen c.q. wijzigen in 
het artikel, dan wel nader toelichten ? 
 

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beide 'verantwoordelijke' in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Daarnaast is Opdrachtnemer ook 'bewerker' in de zin 
van de Wbp. Wij hebben artikel 8 lid 3 om aangepast om deze rollen duidelijker te 
maken.  3. Opdrachtnemer zal bij het verwerken van persoonsgegevens, in zijn rol als 
verantwoordelijke en in zijn rol als bewerker,  behorende bij de Wet bescherming 
persoonsgegevens.  
 

102 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
8, art. 8 lid 3 sub b 
 

Wij achten aansprakelijkheid voor alle schade disproportioneel.  Wij 
verwijzen in dit verband naar het gestelde in paragraaf 3.3.a (algemene 
beginselen bij Inkoop, proportionaliteit) van het VNG Model Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid (uitgave juni 2012) en tevens naar de Gids 
Proportionaliteit paragraaf 3.9.1.1 onderdeel van de Aanbestedingswet 2012 
(zie ook  voorschrift 3-9 D van de Gids en bijbehorende toelichting).  De 
aanbestedende dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele 
manier gelimiteerd is. De aanbestedende dienst dient in ieder geval acht te 
slaan op de risico’s die zij daadwerkelijk loopt en de gebruikelijke 
aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende 
Opdracht naar aard en omvang. Wij verzoeken de aansprakelijkheid te 
beperken tot proportionele hoogte. Aansprakelijkheid voor indirecte- c.q. 
gevolgschade beschouwen wij in ieder geval als niet proportioneel en wij 
verzoeken om uit te sluiten. 
 

Artikel 8 lid 3 sub b van de Raamovereenkomst stelt als beperking "indien 
Opdrachtnemer niet voldoet aan hetgeen is vermeld onder sub a". De schade waarover 
wordt gesproken in artikel 3 lid 3 sub b is schade die voorkomt uit het niet voldoen aan 
het gestelde in sub a en welke kan worden voorkomen door het handelen van 
Opdrachtnemer. Het aansprakelijk stellen van Opdrachtnemer hiervoor achten wij niet 
disproportioneel. 
 

103 Juridisch 
 

Offerteaanvraag, p. 12, 
2 procedure, §2.5 
 

Wat verstaat u onder maatregelen die voortschrijdend inzicht opleveren? 
Betreft dit enkel maatregelen van de overheid of verstaat u er ook andere 
maatregelen onder en zo ja welke? 
Wat bedoelt u met voortschrijdend inzicht? Kunt u hier voorbeelden van 
geven? Bent u bereid toe te voegen 'voor zover redelijkheid en billijkheid dit 
met zich meebrengt’? 
 

Het gaat hierbij om maatregelen opgelegd door de overheid.   
 

104 Juridisch 
 

Offerteaanvraag, p. 12, 
2 procedure, §2.5 
 

Kunt u toelichten wat moverende redenen zijn. Waarom is hierover niets 
betaald in de Raamovereenkomst? Is hierover iets opgenomen in de 
Inkoopvoorwaarden? 
 

Onder hoofdstuk 2.5. staan de voorwaarden. Moverende redenen zijn zoals hierin 
beschreven MEDE externe omstandigheden zoals overheidsbeslissingen of gerechtelijke 
uitspraken of redenen waar verder niet over uitgeweid wordt. Het gaat hierbij om het 
staken van de Aanbesteding, niet om het beëindigen van de Raamovereenkomst. Om 
deze reden is hierover niks opgenomen in de Raamovereenkomst. 
 

105 Juridisch 
 

Offerteaanvraag, p. 12, 
2 procedure, §2.5 
 

Is dit voorbehoud beperkt tot de inschrijvingstermijn?  Bent u bereid toe te 
voegen dat dit enkel kan gedurende de inschrijvingstermijn en voor zover dit 
geen wezenlijke wijziging oplevert? 
 

Dit voorbehoud is beperkt tot de inschrijvingstermijn. Er is geen reden om aan dit 
artikel tekst toe te voegen omdat wijzigingen in de procedure of in de 
Inkoopdocumenten uitsluitend kan plaatsvinden tijdens inschrijvingstermijn. Indien 
deze situatie zich voordoet, dan informeert Opdrachtgever de Aanbieders en indien 
nodig verlengt Opdrachtgever het inschrijvingstermijn. 
 

106 Juridisch 
 

Offerteaanvraag, p. 13, 
2 procedure, §2.5 
 

Bent u bereid deze tekst te wijzigen naar: 
Besluiten te nemen of maatregelen te treffen voor situaties die tijdens 
voorbereiding van dit document bij Opdrachtgever niet bekend was en 
hoefde te zijn of die Opdrachtgever niet kon en hoefde voorzien. 
 

Nee, dit artikel wordt niet aangepast. 
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107 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
11, art. 11A 
 

Facturatie binnen 1 maand is een onhaalbare deadline voor Opdrachtnemer. 
DBC-systematiek en het aanpassen van systemen vraagt een langere 
doorlooptijd. Graag overleg hierover. 
 

Een hersteltermijn zou impliceren dat er ruimte zit in de gestelde deadline, die is er 
niet. Het artikel wordt niet aangepast. 
 

108 Juridisch 
 

Offerteaanvraag, p. 3 Wordt X als Combinant gezien? En dient X zich dan ook als entiteit in te 
schrijven? M.a.w. dienen we onszelf een juridisch rechtspersoonsvorm aan 
te meten om in aanmerking te komen voor Aanbesteding? 
 

Het is aan X om te bepalen of X zich wil inschrijven als Combinant. Inschrijven als 
Combinant vereist wel een formeel vastgelegde samenwerking in een rechtspersoon. 
 

109 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
5, art. 3 
 

Optionele verlenging. Kunt u een artikel toevoegen waarin is opgenomen 
voor wanneer Opdrachtgever bekend moet maken over te willen gaan tot 
verlenging (bijvoorbeeld vier maanden voor het einde van de 
Raamovereenkomst)? 
 

Opdrachtgever voegt aan artikel 3 lid 2 in de Raamovereenkomst het volgende toe: 
Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van deze verlengingsoptie, informeert 
Opdrachtgever uiterlijk 1 oktober 2016 Opdrachtnemer. 
 

110 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
5, art. 3 
 

In artikel 4, lid 4, sub b is een onjuiste verwijzing van het BW opgenomen.  
 

De Raamovereenkomst kent geen artikel 4 lid 4. Omdat u aangeeft dat het om pagina 5 
paragraaf 4 gaat nemen wij aan dat u bedoelt Artikel 3 lid 4 waarin bij sub b inderdaad 
een verwijzing staat naar het Burgerlijk wetboek. Deze wordt aangepast door 
Opdrachtgever naar "Ontbinding overeenkomstig  art. 18 en het Burgerlijk Wetboek". 
 

111 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
6, art. 3A 
 

Het tussentijds beëindigen van de Raamovereenkomst. Kunt u een aantal 
voorbeelden geven wanneer u als Opdrachtgever toestemming verleend 
voor beëindigen. Mag Opdrachtnemer bijvoorbeeld de Raamovereenkomst 
beëindigen als gevolg van het bereiken van het budgetplafond een  
 

Opdrachtgever verleent in ieder geval toestemming voor het tussentijds beëindigen van 
de Raamovereenkomst als niet meer voldaan kan worden aan het leveren van de 
ondersteuning en zorg onder de Voorwaarden en Eisen zoals afgesproken in deze 
Aanbesteding. Een verzoek tot beëindiging van een Raamovereenkomst door 
Opdrachtnemer op basis van een (dreigende) overschrijding van een gesteld 
budgetplafond per zorgvorm is voor Opdrachtgever geen reden tot beëindiging van een 
Raamovereenkomst. 
 

112 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
6, art. 3A 
 

De eventuele verplichte levering van zorg na beëindigen Raamovereenkomst. 
Wordt deze zorg ook vergoed, ondanks het feit dat bv het budgetplafond is 
bereikt? 
 

Als de Cliënt aan wie het Product en/of Producten geleverd wordt een geldige  
Verwijzing heeft voor deze Producten, dan wordt het leveren van ondersteuning en 
zorg behorende bij dit Product en/of Producten conform de in deze Inkoopdocumenten 
gestelde Voorwaarden en Eisen vergoed, ook als is het plafond behorende bij dit 
Product en/of deze Producten overschreden. 
 

113 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
8, art. 8 
 

De verplichtingen inzake verwerken van persoonsgegevens en vertrouwelijk 
behandelen van persoonsgegevens geldt ook voor Opdrachtgever. Kan dit 
artikel hierop worden aangepast? 
 

Artikel 8 lid 1 stelt ook dat Opdrachtgever een verantwoordelijke is in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever ziet geen aanleiding om dit artikel 
verder aan te passen. 
 

114 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
12, art. 12 
 

Opdrachtgever kan in overleg treden over levering van zorg binnen de 
beschikbare budgetten. Ook Opdrachtnemer kan dit overleg toch initiëren? 
Kan in de Raamovereenkomst een bepaling aan toe worden gevoegd, 
waaruit de gevolgde procedure inclusief termijnen worden beschreven 
indien het plafond per zorgvorm is bereikt/dreigt te worden bereikt?  
 

Opdrachtnemer heeft geen zicht op de uitputting van de budgetplafonds per zorgvorm, 
om die reden ligt het initiatief tot overleg bij Opdrachtgever en niet bij Opdrachtnemer. 
Opdrachtgever acht het niet wenselijk, gezien de diversiteit van de zorgvormen en de 
fluctuaties in zorgvragen om procedures vast te leggen ten aanzien van dreigende 
overschrijdingen van budgetplafonds.  
 

115 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
12, art. 13 
 

De opt-out regeling is niet meegenomen in artikel 13. Graag deze wettelijke 
uitzondering toevoegen.  
 

Wettelijke bepalingen gaan voor de bepalingen in deze Raamovereenkomst. 
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116 Juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
16, art. 19 
 

Kunt u voorbeelden noemen van omstandigheden dat maakt dat nakoming 
van de Raamovereenkomst niet kan worden verlangd. Kan dit gewijzigd 
beleid zijn, of bereiken budgetplafonds c.q. onvoldoende financiële middelen 
beschikbaar hebben voor de?  
 

Opdrachtgever veronderstelt dat u specifiek doelt op artikel 18 lid 1 sub g. Met het 
gestelde wordt een mogelijkheid tot ontbinden gecreëerd voor bijzondere 
omstandigheden welke op dit moment nog niet te voorzien zijn maar die ertoe kunnen 
leiden dat Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer zich redelijkerwijs niet meer kunnen 
houden aan gestelde Eisen en voorwaarden zoals opgenomen in de Inkoopdocumenten. 
Dit kan zo breed zijn dat Opdrachtgever daar geen concrete voorbeelden van wenst te 
geven teneinde te voorkomen zaken bij voorbaat al teveel in te kleuren. Dit is per geval 
ook een afweging.   
 

117 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
5, art. 3 lid 4 sub b 
 

De verwijzing in dit artikel klopt niet. Dient deze bepaling niet te luiden: 
"Ontbinding overeenkomstig artikel 18 en het Burgerlijk Wetboek’’? 
 

Opdrachtgever past artikel 3 lid 4 sub b aan naar  "Ontbinding overeenkomstig  art. 18 
en het Burgerlijk Wetboek". 
 

118 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
5-6, art. 3A lid 1 en 2 
 

Artikel 3A lid 1 kent een opzegtermijn van 3 maanden. Lid 2 een beslistermijn 
van 13 weken. Wij verzoeken de termijnen beide in dezelfde grootheden aan 
te geven. Daarnaast lijkt de beslistermijn - gegeven de opzegtermijn - te lang. 
Ingeval de beslistermijn volledig wordt benut, blijft er feitelijk geen tijd meer 
over om tot goede beëindiging te komen. Wij verzoeken u dan ook de 
beslistermijn te verkorten tot 1 maand.  
 

Opdrachtgever past artikel 3A lid 2 als volgt aan: 'Tussentijdse beëindiging kan alleen 
met toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever beslist uiterlijk binnen 8 weken 
na ontvangst van het verzoek van Opdrachtnemer.' 
 

119 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
6, art. 3A lid 5 
 

Artikel 3A lid 5 gaat er vanuit dat ook na beëindigen van de 
Raamovereenkomst diensten dienen te worden geleverd "conform de 
voorwaarden zoals opgenomen in deze Raamovereenkomst". Wij adviseren 
de beëindigingsregeling zodanig op te stellen dat de opzegging, 
besluitvorming en overheveling/overdracht van Cliënten zoveel mogelijk 
binnen de looptijd van de Raamovereenkomst (kan) plaatsvinden en dat 
enkel in uitzonderingsgevallen de dienstverlening (noodgedwongen) voor 
een beperkte tijd ten behoeve van een overdracht nog doorloopt. Overigens 
kunnen wij hiermee enkel akkoord gaan indien dit betekent dat ook de 
vergoeding voor de diensten wordt doorbetaald. Wij verzoeken u dit aan te 
passen. 
 

Uiteraard worden de geleverde diensten vergoed, de vergoeding maakt immers ook 
onderdeel van de voorwaarden van de Raamovereenkomst. Opdrachtgever past het 
artikel niet aan. Uiteraard geldt hierbij dat hoe eerder Opdrachtnemer aangeeft de 
dienstverlening te beëindigen, hoe beter dit is voor de Cliënt.  
  
 

120 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
6, art. 3B lid 1 en 3 
 

Artikel 3B lid 1 is te ruim geformuleerd. Wij stellen voor om de zinsnede 
"binnen zijn vermogen ligt" te vervangen door de zinsnede: "redelijkerwijs 
van Opdrachtnemer mag worden verwacht", teneinde uit te drukken dat niet 
alles kan worden verwacht, maar uitsluitend datgene dat - gegeven de 
situatie- redelijkerwijs mag worden verwacht. Een vergelijkbare aanpassing 
zou logischerwijs ook in lid 3 dienen te worden doorgevoerd. Is de gemeente 
bereid tot deze aanpassing? 
 

Opdrachtgever past Artikel 3B lid 1 en lid 3 aan. Lid 1 wordt "Opdrachtnemer heeft de 
plicht om alles te doen wat redelijkerwijs van Opdrachtnemer verwacht mag worden 
om de zorg voor Cliënten over te nemen indien een Raamovereenkomst met een 
andere Opdrachtnemer om wat voor reden dan ook wordt beëindigd of niet verlengd". 
Lid 3 wordt " Opdrachtgever legt zichzelf de plicht op om, in de omstandigheden zoals 
aangegeven in lid 1,  alles te doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden van 
Opdrachtgever om de overgang van Cliënten van de ene Opdrachtnemer naar een 
andere Opdrachtnemer zo voorspoedig en soepel mogelijk te laten verlopen voor Cliënt 
en Opdrachtnemer." 

 

121 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
7, art. 7 
 

Wij stellen voor om de woorden "te maken extra kosten" te schrappen. Door 
opname van deze zinsnede verplicht de gemeente Opdrachtgevers immers 
om maatregelen te nemen en kosten te maken ingeval daardoor extra 
kosten van de gemeente kunnen worden voorkomen. Dat is een onredelijke 
bepaling. 
 

Dit artikel gaat over de tijdigheid van het leveren van Producten door Opdrachtnemer 
waarbij de tijdigheid negatief (dreigt te)worden beïnvloed door zaken die binnen de 
beïnvloedingssfeer liggen van Opdrachtnemer. Opdrachtgever neemt daarom het 
tekstvoorstel niet over.  
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122 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
9, art. 10.11 
 

Eis 1.22 uit de Offerteaanvraag en artikel 13 lid 1 van de Raamovereenkomst 
geven aan dat het berichtenverkeer via I-Wmo mag verlopen. Hoe verhoudt 
zich dit tot artikel 10 lid 1 welke veronderstelt dat informatie wordt 
aangeboden via Initi8? Betekent dit dat, indien we met I-Wmo gaan werken, 
dat we de data ook aan moeten bieden via Initi8? Dat is ons inziens dubbelop 
en dubbele administratieve lasten. Wij vragen u dit aan te passen. 
 

Het berichtenverkeer via I-WMO (en IJW) heeft betrekking op communicatie tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer rondom een individuele Cliënt. De Regio- en 
gemeentemonitor welke nu wordt uitgevoerd door Initi8 heeft betrekking op 
managementinformatie van Opdrachtgever naar Opdrachtnemer. Beiden zijn 
noodzakelijk. Daarom passen wij deze Eis niet aan. 
 

123 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
11, art. 11 
 

Zorgaanbieders laten jaarlijks een accountscontrole uitvoeren over de 
rechtmatigheid van zorg: de recht op zorg, omvang van zorg, declaratie en 
levering. Wij verzoeken de gemeente op deze accountantscontrole te 
vertrouwen en niet te controleren op zaken waarop wij al worden 
gecontroleerd.  
 

De controle die wordt genoemd in artikel 11 is een andere controle, namelijk o.a. op de 
kwaliteit van de geleverde ondersteuning en zorg,  dan welke door de accountant wordt 
uitgevoerd op de rechtmatigheid van de geleverde ondersteuning en zorg. 
Opdrachtgever wijzigt deze artikelen daarom niet. 
 

124 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
12, art. 12.1 
 

Gezien de gewijzigde productenstructuur zullen niet alle Cliënten een 
Verwijzing hebben voor de nu vastgestelde Producten. Kan de volgende zin 
worden aangepast naar: "… een Verwijzing die is afgegeven voor dat Product 
of een Verwijzing uit 2015 met de oude Producten en indien er..." ? 
 

Opdrachtgever past artikel 12  lid 1 aan naar "Een vergoeding voor een Product welke 
geleverd is in 2016 aan Cliënten kan alleen gefactureerd worden op basis van een 
Verwijzing die is afgegeven voor dat Product en indien er  een Raamovereenkomst is 
afgesloten met Opdrachtgever inzake het Product. Indien het een Verwijzing betreft uit 
2015 met de destijds gehanteerde Producten wordt voor de facturering gebruik 
gemaakt van de conversietabellen in Bijlagen 1 t/m 3 en Bijlage 5 en 6 van de 
Offerteaanvraag inclusief bijbehorende tarief 2016. 
 

125 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
12, art. 13.4 
 

Volgens artikel 13.4 moet facturatie plaatsvinden per minuut voor wat 
betreft de Producten individuele begeleiding. Het systeem werkt op basis 
van eenheden van 5 minuten, zoals ook declaratie middels de AW319 is 
opgebouwd. Wij vragen u dit artikel hierop aan te passen.  
 

Artikel 13.4 blijft ongewijzigd. Binnen alle verschillende systemen is dit de meest 
passende oplossing. 
 

126 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
13, art. 13.7 
 

Wat wordt in artikel 13.7 bedoeld met 'onjuist geadresseerde facturen'? En 
wat betekent dit in het kader van het gebruik van het berichtenverkeer I-
Wmo? 

 

Met onjuist geadresseerde facturen bedoelt Opdrachtgever de facturen behorende bij 
geleverde ondersteuning en zorg aan Cliënten die geen Woonplaats hebben in het 
geografische gebied waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is. Opdrachtgever gaat 
ervan uit dat Opdrachtnemer zich vergewist, in zoverre dat mogelijk is, wat de 
Woonplaats van Cliënt is en welke Opdrachtgever of andere gemeente 
verantwoordelijkheid draagt inzake de financiering van zorg en ondersteuning. Indien 
Opdrachtnemer deze inspanning naar eer en geweten heeft verricht en alsnog de 
factuur verkeerd adresseert neemt Opdrachtnemer de verantwoordelijkheid om factuur 
door te sturen naar de juiste gemeente en hiervan een bericht te doen naar 
Opdrachtnemer. Artikel 13 lid 7 van de Raamovereenkomst wordt door Opdrachtgever 
aangepast naar "Opdrachtnemer dient aan te tonen dat hij de Woonplaats van de Cliënt 
en/of zijn of haar Gezagsdrager heeft vastgesteld op basis van de eigen administratie of, 
indien op basis van waarneming, de aard van deze waarneming. Daarna neemt 
Opdrachtgever de verantwoordelijkheid dat de factuur wordt betaald dan wel wordt 
doorgestuurd naar het bestuursorgaan dat de verantwoordelijkheid draagt voor de 
betaling. Dit gaat dan gepaard met een bericht naar Opdrachtnemer over naar welk 
bestuursorgaan de factuur is doorgestuurd. 
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127 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
16, art. 20.3 
 

In artikel 20 lid 3 wordt een ongeclausuleerde verplichting aan 
Opdrachtgever opgelegd om in te stemmen met dergelijke wijzigingen. Dat 
lijkt ons onredelijk. Wij stellen voor dat Partijen dan nader onderhandelen 
om tot een redelijke wijziging te komen die recht doet aan de belangen van 
alle betrokken Partijen dan wel Opdrachtgever de mogelijkheid te bieden om 
de overeenkomst in een dergelijk geval op te zeggen. 
 

Het gestelde in artikel 20 lid 3 van de Raamovereenkomst heeft betrekking op het 
leveren van medewerking aan aanpassingen in de Raamovereenkomst welke 
noodzakelijk zijn op grond van oorzaken die buiten de invloedsfeer van de 
Opdrachtgever liggen. Opdrachtgever zal om die reden artikel 20 lid 3 niet wijzigen. Wel 
voegt Opdrachtgever het volgende toe aan lid 3 artikel 20: Opdrachtgever zal, binnen 
de grenzen wat redelijkerwijs van Opdrachtgever kan worden verwacht, zo snel als 
mogelijk Opdrachtnemers in kennis stellen van ontwikkelingen die buiten de 
invloedsfeer liggen van Opdrachtgever maar wel gevolgen zullen hebben voor de 
Raamovereenkomst opdat Opdrachtnemer zich daar, binnen wat redelijkerwijs 
verwacht kan worden van Opdrachtnemer, op kan voorbereiden en maatregelen 
treffen. Artikel 3 van de Raamovereenkomst maakt tussentijdse beëindiging van de 
Raamovereenkomst reeds mogelijk. Opdrachtnemer zal hierover in dit het kader van 
deze vraag geen aparte mogelijkheid toevoegen aan de Raamovereenkomst. 
 

128 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Offerteaanvraag, 
§2.4.c en §2.5.b 
 

In paragraaf 2.4.c,  2e bullit, staat vermeld: “Alle Inschrijvers die voldoen aan 
de bovenstaande criteria komen in principe in aanmerking voor een 
Raamovereenkomst;”. In paragraaf 2.5.b, 7e bullit, staat vermeld: “Er is voor 
Opdrachtgever geen verplichting tot het aangaan van een 
Raamovereenkomst met de Inschrijver;”.  
o Betekent dit dat de Opdrachtgever kan besluiten om met een Inschrijver 
die voldoet aan de gestelde criteria, geen Raamovereenkomst aan te gaan?  
o Zo ja, welke maatstaven worden hiervoor gehanteerd? 
 

Wanneer de Aanbieder voldoet aan alle voorwaarden en Eisen gesteld in de 
Offerteaanvraag inclusief Bijlagen, dan krijgt de Aanbieder een Raamovereenkomst. 
 

129 Juridisch/Raamovere
enkomst 
 

Raamovereenkomst, p. 
6, art. 3B 
 

In de Raamovereenkomst wordt in artikel 3B de zorgplicht van de Aanbieder 
beschreven. Wij nemen aan dat tegenover deze zorgplicht ook betaalde 
dienstverlening staat ? 
 

Indien Opdrachtnemer A een Cliënt van een andere Opdrachtnemer overneemt in het 
kader van de zorgplicht zoals aangegeven in artikel 3B van de Raamovereenkomst dan 
verleent Opdrachtnemer A het betreffende Product c.q. Producten aan deze Cliënt voor 
de daarvoor geldende tarieven en uiteraard onder de afgesproken Eisen en 
Voorwaarden en wat vastgelegd is in de Verwijzing. Dus ja, het betreft betaalde 
dienstverlening. 
 

130 Overig 
 

Bijlage 10, p. 2 Als kernbegrip van de ondersteuning wordt o.a. maatwerk genoemd. Aan de 
andere kant is er een verschuiving gewenst van maatwerk naar collectieve 
voorzieningen. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 

 

Deze Aanbesteding richt zich alleen op de inkoop van maatwerkvoorzieningen 
(individuele of groepsvoorzieningen) en niet op collectieve voorzieningen. Derhalve is 
deze vraag niet relevant voor deze Aanbesteding. 
 

131 Overig 
 

Bijlage 4 
 

Met het oog op een gecombineerde aanpak door meerdere partijen voor 
een en dezelfde Cliënt: mag een Cliënt voor hetzelfde probleem c.q. dezelfde 
diagnose  bij meerdere Aanbieders ingeschreven staan c.q. een DBC hebben 
lopen om hulp of behandeling te krijgen? 
 

Nee dit is niet mogelijk. Een Cliënt kan wel voor diverse problemen of een complex 
probleem door meerdere Opdrachtnemers zorgproducten ontvangen. Een Cliënt kan 
niet voor hetzelfde probleem en diagnose bij meerdere Opdrachtnemers een DBC 
hebben lopen. 
 

132 Overig 
 

Offerteaanvraag, p. 18 
 

Betreffende sociale tegenprestatie (graag zijn we hiertoe bereid). Denkt u 
specifiek in een bepaalde richting? Kunt u een voorbeeld geven van een 
sociale tegenprestatie zoals u dat voor u ziet? 
 

Opdrachtgever en -nemers treden hierover in 2016 nader in overleg. 
 

133 Overig Offerteaanvraag, p. 22, 
eis 1.22 
 

Wordt hier een formele terugkoppeling gevraagd of ook inhoudelijk? Indien 
zo ja ook inhoudelijk, hoe wordt dan omgegaan met de privacy van de 
Cliënt?  
 

Eis 1.22 van de Offerteaanvraag gaat over een formele terugkoppeling. Een 
zorginhoudelijke terugkoppeling is geen onderdeel van dit artikel. 
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134 Overig 
 

Offerteaanvraag, p. 22, 
Eis 1.18 
 

Bij kleinschalige zorg is het heel belangrijk dat de zorg kleinschalig blijft. Hoe 
te handelen als een groep of een dagdeel 'vol' zit? Is het voldoende om dat 
aan de Verwijzer te melden (zoals nu al de praktijk is waar het om pgb's 
gaat)? 
 

Dit is een onderwerp binnen de reguliere afstemming tussen Opdrachtgever en -nemer 
zoals deze is beschreven in Bijlage 6 onder reguliere afstemming.  
 

135 Overig/CAK 
 

Raamovereenkomst, 
art. 12, 13 lid 9 
 

Opdrachtgever legt hier de melding bij het CAK rondom de ouderbijdrage 
neer bij Opdrachtnemer. De Jeugdwet spreekt in art 8.2.3 lid 2 van : “het 
college doet onverwijld schriftelijk mededeling aan het bestuursorgaan 
………..van de aanvang, de wijziging en de beëindiging van de jeugdhulp…… 
enz. Voor deze handeling namens het college is voor de gemeenten de OBJW 
applicatie bij het CAK (zie factsheet van VNG) ingericht. Wat is de reden dat 
Opdrachtgever meent deze wettelijke bepaling naast zich neer te kunnen 
leggen en Opdrachtnemer met onnodige administratieve last te belasten? 
 

In de Jeugdwet wordt de ouderbijdrage gevraagd voor zorgvormen die te maken 
hebben met (deels) verblijf. De Opdrachtgever heeft voor deze zorgvormen voldoende 
zicht op de daadwerkelijk geleverde zorg. Vanuit de zorg en ondersteuning in het kader 
van de Wmo is het gebruikelijk dat de Opdrachtnemer melding doet bij het CAK omdat 
de Opdrachtnemer het beste zicht heeft op de feitelijk geleverde zorg. Opdrachtgever 
past daarom artikel 13 lid 9 aan als volgt: Opdrachtnemer meldt bij het Centraal 
Administratie Kantoor, CAK, de Cliënten aan waarvoor een eigen bijdrage (Wmo) geldt 
en voeren met het CAK correspondentie over feitelijk geleverde zorg zodat het CAK 
juiste eigen bijdragen kan berekenen.' 

136 Overig/accountant 
 

Raamovereenkomst, 
art. 11 en 11A 

De verantwoording van de rechtmatigheid van de productie dient jaarlijks 
voor 1 maart beschikbaar gesteld te worden. Wij stellen voor dit gelijk te 
trekken aan de procedure zoals dit geld in de WLZ. Dit betekend dat de 
deadline dan 01 juni zal zijn. Kunt u daarmee instemmen? 
 

De bepaling is opgenomen omdat de Opdrachtgever deze gegevens nodig heeft vóór 
aanvang van de controle van de jaarrekening van zijn eigen accountant. Aangezien de 
meeste Opdrachtgevers deze controle in de periode maart-april hebben, dient de 
verklaring van de rechtmatigheid bij de Opdrachtgevers beschikbaar te zijn voordat 
deze controle plaatsvindt. De verklaring over uw rechtmatigheid is mede bepalend voor 
de rechtmatigheidsverklaring die de Opdrachtgever krijgt. 
 

137 Overig/accountant 
 

Raamovereenkomst, 
Jeugdwet art. 11.1 en 
11.5 
 

Er wordt om een controleverklaring vóór 1 maart gevraagd. Dit past niet in 
de planningen met de accountants in de GGZ en deze datum is derhalve niet 
haalbaar. Er wordt een (bijzonder hoge) boete aangekondigd van maximaal 
10% als Opdrachtnemer hier niet aan voldoet. Kan Opdrachtgever een 
aangepaste datum of een andere oplossing bieden aan Opdrachtnemers? 
 

De bepaling is opgenomen omdat de Opdrachtgever deze gegevens nodig heeft vóór 
aanvang van de controle van de jaarrekening van zijn eigen accountant. Aangezien de 
meeste Opdrachtgevers deze controle in de periode maart-april hebben, dient de 
verklaring van de rechtmatigheid bij de Opdrachtgevers beschikbaar te zijn voordat 
deze controle plaatsvindt. De verklaring over uw rechtmatigheid is mede bepalend voor 
de rechtmatigheidsverklaring die de Opdrachtgever krijgt. 
 

138 Overig/ 
budgetplafond 
 

Bijlage 4 
 

Hoe wordt er omgegaan met een mogelijke overschrijding per zorgvorm? 
Krijgen de organisaties die de overschrijding veroorzaken naar rato van 
productie het beschikbare budget of kan er ook nog worden geschoven 
tussen zorgvormen?  
 

Het is aan de Opdrachtgever wat er dan gebeurt. Er zal worden gekeken naar 
mogelijkheden tot herschikking van het budget tussen zorgvormen (en dus aanpassing 
van het budgetplafond). De Opdrachtgever zal tijdig met de Opdrachtnemers hierover 
in overleg gaan. 
 

139 Overig/calamiteiten 
 

Raamovereenkomst, 
art. 9 

In het artikel word gesproken over het melden van iedere calamiteit bij de 
Opdrachtgever. Wij gaan ervanuit dat het hier gaat om de calamiteiten die 
meldingsplichtig zijn conform de eisen van de inspectie. Klopt deze 
interpretatie? 
 

Deze interpretatie klopt. Daarnaast gaat het om calamiteiten waarvan de 
Opdrachtnemer acht dat deze voor belang zijn voor Opdrachtgever. 
 

140 Overig/facturering 
 

Offerteaanvraag, p. 23, 
Eis 1.22 
 

In deze Eis wordt een vermelding gemaakt omtrent het berichtenverkeer i-
WMO 2.0 en i-JW 2.0 (Vektis standaarden). Deze standaarden zijn per 1 
januari 2016 van kracht.  
o Vanaf welke datum ondersteund Opdrachtgever het berichtenverkeer met 
Opdrachtnemer middels het VECOZO portaal?  
o Welk onderliggend berichtenverkeer van de i-JW 2.0 standaard zal 
Opdrachtgever implementeren (JW-321, JW-303, etc.)? 
 

Per 1 januari 2016 ondersteunt Opdrachtgever de standaarden voor 301 iWmo en iJw 
berichten. Uiterlijk vanaf 1 februari 2016 ondersteunen Opdrachtgevers ook de 303 
berichten. Voorlopig implementeert Opdrachtgever in ieder geval de 301, 302, 303 en 
304 berichten. Daarna zullen de overige berichten geïmplementeerd worden. 
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141 Overig/facturering 
 

Bijlage 6 
 

Voor ‘advies en consultatie’ zijn vier Producten geldig.  
o Wordt voor deze Producten gebruik gemaakt van gestandaardiseerd 
berichtenverkeer t.b.v. facturering? 
o Zo ja, welke?  
o Zo nee, op welke wijze wordt facturering vormgegeven? 
 

Voor deze Producten wordt gebruik gemaakt van het gestandaardiseerde 
berichtenverkeer voor facturering. De productcodes die hiervoor gaan gelden worden 
gepubliceerd via https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Verwijsindex-
Productcodes-Wmo-en-Jeugdwet.html 
 

142 Overig/financieel 
 

Bijlage 4 
 

Waarom is er voor gekozen om kortingen in de tarieven door te voeren?  
Aangezien u in de aanbestedingsstukken herhaaldelijk aangeeft samen met 
de zorgverleners de vernieuwing vorm te willen geven vindt ik deze vertaling 
nogal opmerkelijk. 
 

Landelijk heeft er een korting op de macrobudgetten plaatsgevonden. Deze korting is 
deels vertaald in de tarieven. De Opdrachtgevers hebben de opdracht om 
budgetneutraal te werken. Verdere informatie kunt u vinden in paragraaf 3.2 van de 
Offerteaanvraag.  
 

143 Overig/monitoring 
 

Raamovereenkomst, p. 
9, art. 10.1 
 

Opdrachtgever verlangt Opdrachtnemers dat zij gebruik blijven maken van 
INIT8. Op zich is de informatiebehoefte begrijpelijk, maar deze oplossing 
kent geen integratie met zorgsystemen die binnen de GGZ gebruikt worden. 
INIT8 heeft een aanzienlijke administratieve impact, is gebruiksonvriendelijk, 
en werkt niet op alle IT-platforms.  
o Is Opdrachtgever zich hiervan bewust? 
o Zo ja, welke initiatieven onderneemt Opdrachtgever om dit proces te 
vereenvoudigen en te automatiseren? 
 

Wij zijn ons hiervan bewust. Er worden trainingen georganiseerd voor het gebruik van 
de Regio- en Gemeentemonitor. Vanaf 1 januari 2016 worden meer IT-platforms 
ondersteund. Daarnaast wordt ook onderzocht met de leverancier hoe dit proces 
verder vereenvoudigd en geautomatiseerd kan worden. 
 

144 Overig/overbruggings
aanbod 
 

Raamovereenkomst, p. 
4, art. 1 
 

Overbruggingsaanbod; “Het ondersteunings- en zorgaanbod waarvoor 
Opdrachtnemer zorg draagt op het moment dat Opdrachtnemer onverhoopt 
niet kan voldoen aan de wachttijden behorende bij het feitelijk te leveren 
Product, zoals overeengekomen in de Raamovereenkomst. Dit aanbod is te 
allen tijde passend bij de situatie van de Cliënt.” 
Wat is een passend Overbruggingsaanbod? 
 

Een passend Overbruggingsaanbod is afhankelijk van de individuele situatie van de 
Cliënt. En is derhalve niet eenduidig te bepalen. 
 

145 Overig/tevredenheids
onderzoek 
 

Offerteaanvraag, p. 21, 
Eis 1.11 

In de Eis staat dat we jaarlijks tevredenheidsonderzoek moeten uitvoeren 
onder Cliënten, wij stellen voor dat tweejaarlijks te doen. Conform de eisen 
in de WLZ. Kunt u daar in mee gaan? 
 

Onder de Wmo en de Jeugdwet is de verleende zorg veelal van kortere duur dan onder 
de WLZ. Opdrachtgever houdt daarom vast aan de bestaande Eis. 
 

146 Overig/Treek 
 

Offerteaanvraag, p. 22, 
Eis 1.18 
 

Kan ik binnen de Treeknormen aangeven hoeveel dagbestedingsplekken 
maximaal beschikbaar zijn en hoeveel er actueel beschikbaar zijn? 
 

Wij hebben geen faciliteiten waar Opdrachtnemers dergelijke beschikbaarheid kunnen 
doorgeven. Verwijzing zal altijd in overleg met de Opdrachtnemer plaatsvinden. 
 

147 Overig/Treek 
 

Offerteaanvraag, p. 22, 
Eis 1.18 
 
 

Zijn vakantiesluitingen van de organisatie binnen de Treeknormen mogelijk? 
 

Treeknormen houden geen rekening met vakantie periode. Het is aan Opdrachtnemer 
om zijn of haar bereikbaarheid te organiseren. Dit geldt ook voor zzp’ers en 
eenmanspraktijken. Dit kan door waarneming af te spreken met collega en of de 
Opdrachtgever tijdig te informeren over langdurige afwezigheid (langer dan 3 weken).   
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148 Overig/verantwoordi
ng 
 

Raamovereenkomst, p. 
9, art. 10  
 

Opdrachtnemer levert maandelijks, voor of uiterlijk op de 25ste van de 
maand volgend op de te rapporteren maand, een verantwoording van de 
prestaties aan Opdrachtgever via de regio- en gemeentemonitor (initi8). 
Opdrachtnemer ontvangt uiterlijk 10 dagen na ingangsdatum van deze 
Raamovereenkomst informatie over de toegang tot dit systeem en de wijze 
waarop informatie daarin verwerkt moet worden. 
 
Is de wijze van verantwoorden via de regio- en gemeentemonitor ook van 
toepassing rondom Jeugd- en opvoedhulp? In dat geval ontvangen wij graag 
de handleidingen en procedures en voorwaarden rondom Initi8. 
Of kan worden volstaan met het sturen van een factuur waarop vermeld 
wordt; de AGB code, BSN, het Product dat is geleverd, de eenheden die in 
rekening worden gebracht en de startdatum van de zorg.  
Wij willen graag weten of het in het kader van de administratieve 
lastenverlichting volstaan zou kunnen worden met de controleverklaring van 
de accountant  dat in voorliggende gevallen voldaan is aan de aanwezigheid 
van een indicatiebesluit c.q. verwijsbrief. 
 

Deze wijze van verantwoorden is ook van toepassing voor Jeugd- en opvoedhulp. 
Hiervoor worden handleidingen en formats beschikbaar gesteld. Ook worden trainingen 
ingepland. Er kan niet worden volstaan aan deze Eis door het sturen van een factuur 
met betreffende informatie. Een factuur gaat over de reeds geleverde zorg terwijl de 
Regio- en Gemeentemonitor ook inzicht biedt in het onderhanden werk en een 
prognose geeft van de nog te realiseren zorg. Indien een Verwijzing van zorg via een 
Wettelijke Verwijzer dient de Opdrachtnemer hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever via iJw berichtenverkeer het indicatiebesluit/Verwijsbrief dient te 
worden opgenomen in het cliëntdossier. Middels een controleverklaring kan worden 
aangetoond dat in voorliggende gevallen is voldaan aan de aanwezigheid van een 
indicatiebesluit. 
 

149 Overig/Verwijzing 
 

Bijlage 4, 
productspecifieke 
Eisen, nr. 6 
 

In dit item wordt vermeld dat de Opdrachtnemer bij Verwijzing door 
huisarts, specialist of jeugdarts, een melding moet doen bij de betreffende 
gemeente.  
o Wat is de achterliggende reden om deze Eis? 
o Waar gebruikt Opdrachtgever deze informatie voor? 
o Hoe dient Opdrachtgever deze informatie aan te dragen? 
o Wordt betreffende informatie niet eveneens via INIT8 gevraagd? 
 

Opdrachtgevers hebben deze informatie nodig voor administratieve doeleinden. 
Opdrachtgever dient deze informatie aan te dragen via het gestandaardiseerde 
berichtenverkeer. De informatie die gevraagd wordt via de Regio- en Gemeente 
monitor heeft als doel om management en beleidsinformatie te verzamelen om de 
ontwikkeling van het sociaal domein in Rivierenland te volgen. 
 

150 Overig/Zaltbommel 
 

Offerteaanvraag, p. 5, 
algemeen 
 

Voor welk gedeelte van de inkoop en ondersteuning doet de gemeente 
Zaltbommel mee in dit regionale proces en voor welk gedeelte niet? 
 

Om welke Producten het hierbij specifiek gaat, kunt u vinden in de 
formulieren Perceel 1 t/m 6 op de website. U kunt de gemeente Zaltbommel benaderen 
over het separate inkoopproces wat zij doorloopt. 
 

151 Overig/zorgcontinuïte
it 
 

Bijlage 4 
 

Hebben Cliënten die in 2015 al door Aanbieder behandeld werden en 
waarvan de zorg doorloopt een garantie op continuïteit van zorg (tegen 2016 
tarieven) door dezelfde Aanbieder ongeacht of die Aanbieder voor 2016 wel 
of niet een Raamovereenkomst met gemeentes heeft gesloten? 
 

Indien een Aanbieder voor 2016 niet tot een Raamovereenkomst komt met 
Opdrachtgever, dan treedt Opdrachtgever met Aanbieder in overleg over Cliënten die 
een indicatie hebben uit 2015 die doorloopt in 2016. Daarbij wordt afhankelijk van de 
situatie bekeken of  Cliënt kan worden overgedragen naar een Aanbieder die in 2016 
wel een Raamovereenkomst heeft met Opdrachtgever, of dat de huidige Aanbieder de 
ondersteuning tijdens de looptijd van de indicatie blijft leveren. 
 

152 Overige 
 

Offerteaanvraag, p. 21 We hebben moeite met de formulering van Eis 1.13. Hoe verhoudt die zich 
tot een bedrijf, gevestigd op één bepaalde plaats waar medewerkers met 
verschillende therapeutische achtergronden die multidisciplinair worden 
ingezet in de behandeling van Cliënten hun plek hebben? De mogelijkheden 
om dan te voldoen aan Eis 1.13 is dan niet mogelijk.  
Wij denken de bedoeling van Eis 1.13 te begrijpen en onderschrijven die ook. 
Om die reden wordt geprobeerd basis GGZ zoveel mogelijk op locaties in de 
wijken aan te bieden en worden klinische opnamen zoveel mogelijk 
vervangen door intensief ambulante behandeling. Maar voor een Aanbieder 
van multidisciplinair SGGZ aanbod is Eis 1.13 zoals die nu gedefinieerd is niet 
reëel.  

Eis 1.13  stelt dat de Opdrachtnemer er zorg voor draagt dat de Cliënt thuis of op een 
locatie zo dicht mogelijk bij waar de Cliënt woont, het Product ontvangt. In Eis 1.13 is 
tevens opgenomen dat hiervan kan worden afgeweken indien de Opdrachtnemer dit 
adviseert in het belang van de Cliënt. 
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153 Overige/AGB 
 

Offerteaanvraag, p. 16, 
§3.1.1 

In de Uniforme Eigen Verklaring wordt een AGB-code gevraagd. De aanvraag 
daarvan duurt enkele weken. Daarmee passeren aanvragers die nog niet 
over een AGB-code beschikken de haalbaarheid van Aanbesteding (deadline 
is al over een paar weken). Wat te doen als men niet over een AGB-code 
beschikt, maar voorheen wel zorg heeft verleend onder onder-
aannemerschap bij grotere zorgverleners? 
 

De AGB code is nodig voor de berichtenuitwisseling via het VECOZO portaal. Voor de 
Inschrijving zal dit geen verplicht veld zijn, dit wordt aangepast in de Invulformulieren. 
In afwachting van een AGB-code kan een Aanbieder meedoen aan deze Aanbesteding 
zolang de AGB-code bij het ondertekenen van de Overeenkomst doorgegeven wordt. 
 

154 Overige/facturatie 
 

Raamovereenkomst, p. 
12, art. 12 
 

Facturatie binnen 1 maand is een onhaalbare deadline voor Opdrachtnemer. 
DBC-systematiek en het aanpassen van systemen vraagt een langere 
doorlooptijd. Graag overleg hierover. 
 

Voor de DBC is hiervoor een uitzondering gemaakt. In de herziene versie van de 
Raamovereenkomst luidt Artikel 12 lid 3 (let op dit was voorheen lid 2) als volgt: 'Het 
factureren van een Product dat geleverd is in 2016 aan Cliënten kan uiterlijk tot 31 
januari 2017. Facturen voor 2016 die daarna binnen komen worden niet meer vergoed. 
Voor Opdrachtnemers die werken met facturatie op basis van Diagnose Behandel 
Combinaties (voortaan DBC) geldt artikel 13 lid 4. Declaratie vindt dan plaats na 
afsluiting van zorg geleverd op basis van de toegekende DBC.' In bovenstaand artikel is 
de verwijzing naar artikel 13 lid 4 niet juist. Dit dient te zijn artikel 13 lid 6. Dit is 
aangepast in de herziene versie van de Raamovereenkomst. 
 

155 Overige/facturatie 
 

Raamovereenkomst, p. 
12, art. 13 
 

Dient elk afzonderlijke Aanbieder in een Combinant een individuele 
facturatie aan te houden, of dient er vanuit het Combinant een gezamenlijk 
facturatiesysteem ingevoerd te worden, mochten de Opdrachtnemers zich 
als Combinant inschrijven in de aanbestedingsprocedure? 
 

Indien ingeschreven wordt als Combinant dan dient vanuit de rechtspersoon van de 
Combinant gefactureerd te worden.  
 

156 Overige/ 
rechtmatigheid 
 

Raamovereenkomst, 
art. 11 en 11A 
 

De Eisen die u stelt aan rechtmatigheid en accountantscontrole voeren voor 
een instelling met een verleden in de provinciale jeugdzorg veel te ver. In de 
regio Nijmegen is een overgangsregime afgesproken opdat wij in staat 
gesteld worden onze bedrijfsvoering hierop in te richten. Wij verzoeken u 
ook een dergelijk overgangsregime te hanteren en daarover met ons in 
gesprek te gaan. 
 

De gemeente is vanaf 2015 al verantwoordelijk voor de rechtmatigheid m.b.t. de 
decentralisaties. In 2015 zijn we abusievelijk vergeten om dit vooraf te regelen. De 
bepaling is nu opgenomen omdat de Opdrachtgever deze gegevens nodig heeft vóór 
aanvang van de controle van de jaarrekening van zijn eigen accountant. Aangezien de 
meeste Opdrachtgevers deze controle in de periode maart-april hebben, dient de 
verklaring van de rechtmatigheid bij de Opdrachtgever beschikbaar te zijn voordat deze 
controle plaatsvindt. De verklaring over uw rechtmatigheid is mede bepalend voor de 
rechtmatigheidsverklaring die de gemeente krijgt. 
 

157 Overige/toewijzing 
 

Raamovereenkomst, p. 
6, art. 3A 
 

Op het moment dat Opdrachtnemer het verzoek tot beëindiging van de 
Raamovereenkomst heeft gedaan mag Opdrachtnemer geen nieuwe 
Cliënten meer aannemen. Omdat het de Verwijzers zijn die doorverwijzen, 
en een Aanbieder hier geen invloed op heeft, houdt dit feitelijk een 
zorgweigering in. Hoe ziet de gemeente dit?  
 

Wij zien dit niet als zorgweigering omdat voldaan wordt aan de voorwaarden van de 
Raamovereenkomst.  
 

158 Overige 
 

Offerteaanvraag, p. 9, 
§1.5 

Ruimte voor innovatie 2016; Transformeren doen we niet in één keer. De 
Raamovereenkomsten voor 2017 en verder zullen er naar verwachting dan 
ook weer anders uit zien dan de Raamovereenkomsten voor 2016. Waar 
kunnen Aanbieders mee rekening houden in deze? 
 

In 2016 wordt er met Opdrachtnemers die de Samenwerkingsverklaring hebben 
ondertekend verder gesproken over de te realiseren transformatie. Dit kan leiden tot 
aanpassingen in de Raamovereenkomst. In paragraaf 1.4 van de Offerteaanvraag en 
Bijlage 9 Samenwerkingsverklaring worden voorbeelden van onderwerpen genoemd. 
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159 Overige 
 

Offerteaanvraag, p. 20, 
Eis 3.3 

Eis 1.9; Personen die beroepsmatig dan wel vanuit een professioneel 
georganiseerde situatie (professionals en vrijwilligers) in contact kunnen 
komen met Cliënten, bezitten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die 
niet eerder is afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip waarop 
betrokkene voor de Opdrachtnemer ging werken. Omdat de verplichting van 
de VOG niet meer in de wet is opgenomen zien wij deze verplichting landelijk 
uitsluitend nog terug voor vrijwilligers die bij de dienstverlening betrokken 
zijn. De VOG voor alle medewerkers is een behoorlijk kostenverhogende 
factor die voor rekening van de Aanbieders komt. Bij ons tekent iedere 
medewerker bij indiensttreding een Eigen Verklaring waarin hij/zij verklaart 
dat hij/zij geen strafbare feiten heeft gepleegd die een belemmering vormen 
voor de werkzaamheden. Wij kunnen deze Eigen Verklaring te allen tijde bij 
de medewerker verifiëren door bij twijfel alsnog een VOG te laten 
aanvragen. Is deze Eigen Verklaring voldoende en kunt u hiermee de VOG 
verplichting laten vervallen? 
 

Een Eigen Verklaring is niet voldoende om de VOG verplichting te laten vervallen. 
Opdrachtgever laat deze Eis niet vervallen. 
 

160 Overige/ 
eenduidigheid 
benoemen Producten 
 

Bredere context 
 

Op diverse plaatsen in de Bijlagen worden producten omschreven waarin 
expliciet staat aangeven dat aanpalende dienstverlening deel uit maakt van 
dat Product. Dit impliceert dat op alle plaatsen waar zo'n includerende 
opmerking niet wordt gemaakt, ook geen sprake is van deel uit maken van 
de prijs en eventuele aanvullende hulp separaat beschikt en gefactureerd 
wordt. Klopt die veronderstelling? Zo nee, verzoeken wij u specifiek per 
Product aan te geven welke dienstverlening deel uit maakt van dat Product. 
 

Bij alle Producten is aangegeven aan welke doelen en activiteiten het Product moet 
bijdragen, dit overzicht is niet uitputtend. Als het gaat om activiteiten die buiten het 
Product vallen zullen er nadere afspraken worden gemaakt.  
 

161 Overige/Aanbieders 
 

Offerteaanvraag 
 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine Aanbieders 
terwijl voorafgaand aan de Aanbesteding door de gemeente gesteld is dat dit 
wel zou gebeuren. Waarom niet? 
 

Bij het opstellen van de Offerteaanvraag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
diversiteit die bestaat tussen Aanbieders. We hebben geen separate Eisen voor grote en 
kleine Aanbieders, wel verschilt de toepassing van een aantal Eisen in voorkomende 
gevallen. Bijvoorbeeld de verplichting voor het aanleveren van een 
rechtmatigheidsverklaring is een minimum omzet gevraagd. 
 

162 Overige/AGB 
 

Eigen Verklaring- AGB 
code 
 

Is een AGB code verplicht? Kan een organisatie zonder AGB code een 
inkoopcontract afsluiten? 
 

In afwachting van een AGB code kan een Aanbieder meedoen aan deze 
Aanbestedingsprocedure zolang de AGB code bij het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst doorgegeven wordt. Dit wordt aangepast in de Invulformulieren. 
 

163 Overige/AGB 
 

Eigen verklaring - AGB 
code 
 

Als een AGB code is aangevraagd, maar nog niet is toegekend kan onze 
organisatie dan wel meedoen met de aanbestedingsprocedure? 
 

In afwachting van een AGB code kan een Aanbieder meedoen aan deze 
Aanbestedingsprocedure zolang de AGB code bij het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst doorgegeven wordt. Dit wordt aangepast in de Invulformulieren. 
 

164 Overige/AGB 
 

Raamovereenkomst, p. 
12, art. 13 
 

Bij punt 1 van artikel 13, Facturatie en CAK staat vermeld dat op de factuur 
ten minste de AGB-code vermeld dient te worden. Heeft het gevolgen voor 
de facturatie als de zorgverlener niet over een AGB-code beschikt? 
 

De AGB code is nodig voor de berichtenuitwisseling via  het VECOZO portaal. De 
facturatie dient als dit technisch mogelijk is via de iWmo en iJw berichtenverkeer 
plaatsvinden. In afwachting van een AGB code kan een Aanbieder meedoen aan deze 
Aanbestedingsprocedure zolang de AGB code bij het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst doorgegeven wordt. Dit wordt aangepast in de Invulformulieren. 
 

165 Overige/AGB 
 

Eigen Verklaring, p. 2 
 

Kleine zorgaanbieders hebben vaak geen AGB-code, kunnen we zonder een 
AGB-code toch inschrijven? 
 

In afwachting van een AGB-code kan een Aanbieder meedoen aan deze 
Aanbestedingsprocedure zolang de AGB-code bij het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst doorgegeven wordt. Dit wordt aangepast in de Invulformulieren. 
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166 Overige/beëindigen 
lopende indicatie 
 

Offerteaanvraag, p. 22, 
Eis 1.15 
 

Eis 1.15 stelt dat de ondersteuning bij Cliënten met een lopende indicatie 
alleen na overleg en toestemming van de Opdrachtgever beëindigd mag 
worden. Er zijn diverse motieven/situaties voor beëindiging, denk aan 
wederzijds goedvinden, als de Cliënt slechts voor een bepaalde periode het 
contract met ons af wil sluiten of bij overlijden. Het is voor zowel 
Opdrachtgever als Opdrachtnemer niet werkbaar om in alle situaties te 
overleggen en goedkeuring te vragen. Wij vragen daarom aanpassing van het 
artikel en adviseren hiervoor de algemene voorwaarden van Actiz in 
overweging te nemen. Kunt u hiermee akkoord gaan? 
 

Wij zijn niet voornemens dit artikel te wijzigen, Eis 1.15 van de Offerteaanvraag is 
bedoeld om als er iets wijzigt in de ondersteuning van de Cliënt er contact wordt 
opgenomen met Opdrachtgever. 
 

167 Overige/contact met 
klant 
 

Offerteaanvraag, p. 22, 
Eis 1.17 
 

`Opdrachtnemer neemt binnen twee werkdagen na ontvangst van de 
Verwijzing contact op met de Cliënt´ 
Wij trachten als Aanbieder zo snel als mogelijk contact te leggen met de 
Cliënt. De Eis binnen 2 dagen contact op te  nemen is erg ambitieus. Vraag 
kan deze Eis bijgesteld worden naar: "binnen 5 dagen"? 
 

Wij passen Eis 1.17 hierop aan: Opdrachtnemer neemt binnen vijf werkdagen na 
ontvangst van de Verwijzing contact op met de Cliënt. 
 

168 Overige/contact met 
klant 
 

Offerteaanvraag, p. 22, 
Eis 1.17 en 1.18 
 

Als deze Eisen strikt worden gehanteerd betekent dit voor een kleinschalige 
zorgaanbieder dat vakanties of bedrijfssluitingen wegens omstandigheden 
niet meer mogelijk zijn. Verzoek om de Eis van toepassing te laten zijn met 
uitzondering van perioden waarin het bedrijf gesloten is, c.q. de zzp’er 
vakantie heeft. 
 

We passen de termijn aan van twee werkdagen naar vijf werkdagen. Het is aan 
Opdrachtnemer om zijn of haar bereikbaarheid te organiseren. Dit geldt ook voor 
zzp’ers en eenmanspraktijken. Dit kan door waarneming af te spreken met collega en of 
de Opdrachtgever tijdig te informeren over langdurige afwezigheid (langer dan 3 
weken).   
 

169 Overige/controleprot
ocol 
 

Raamovereenkomst, p. 
10-11 
 

Artikel 11: Het is lastig om aan te geven of wij hieraan kunnen aangezien het 
controleprotocol niet aanwezig is. Pas als dit beschikbaar is kunnen we 
aangeven of de deadline wordt gehaald. Wanneer verwacht u het 
controleprotocol op te kunnen leveren? 
 

Wij verwachten in het eerste kwartaal 2016 het controleprotocol voor het jaar 2016 op 
te leveren. 
 

170 Overige/effectmeting 
 

Raamovereenkomst, p. 
10, art. 10 
 

Onze instelling meet permanent effecten (het zogeheten "ROM-men, routine 
outcome measuring). We stellen voor dit artikel te wijzigen in een jaarlijkse 
rapportage. Overigens dient u zich er van bewust te zijn dat kleine aantallen 
in een meting tot speculatieve resultaten leiden. 
 

Opdrachtgever past Artikel  10 lid 5 van de Raamovereenkomst als volgt aan:  Indien 
Opdrachtnemer effectmetingen toepast op de door hem gebruikte methoden van 
ondersteuning en zorg informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever in ieder geval één 
keer per kalenderjaar over de (tussentijdse) uitkomsten van deze effectmetingen, 
binnen de kaders van de wet op de privacy. 
 

171 Overige/facturatie 
 

Offerteaanvraag, Eis 
1.22 
 

Ik ben niet bekend met I-Wmo 2.0 en I-JW 2.0. Wordt er vanuit de gemeente 
voorlichting gegeven over deze systemen? 
 

Er worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Wij zullen u hierover inlichten 
wanneer deze plaats zullen vinden. 
 

172 Overige/facturering 
 

Raamovereenkomst, 
art. 12 en 13 
 

Gemeente geeft aan dat via i- Jw gefactureerd dient te worden. En dat de 
factuur een aantal elementen kent zoals “het indicatiebesluit of 
verwijsbrief”. Wat wil Opdrachtgever terugzien? De datum van het besluit?  
 

De Opdrachtgever wil het besluit en de datum van het besluit terugzien. 
 

173 Overige/facturering 
 

Raamovereenkomst, 
art. 12 en 13 
 

Gaan alle gemeenten werken met Vecozo? En vanaf wanneer is iedere 
gemeente aangesloten?  
 

Alle Opdrachtgevers gaan werken met het iWmo en iJw berichtenverkeer. Vanaf 1 
januari 2016 zullen alle Opdrachtgevers zijn aangesloten op de 301 berichten, vanaf 1 
februari zijn alle Opdrachtgevers aangesloten op de 303 berichten. 
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174 
 

Overige/juistheid 
Verwijzing 
 

Offerteaanvraag, p. 22, 
Eis 1.16 
 

Eis 1.16 geeft aan dat de Opdrachtnemer de te ontvangen Verwijzing moet 
controleren op juistheid. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor een 
juiste verwijzing bij de Opdrachtnemer gelegd. Het lijkt ons een 
verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. In het geval de gemeente de 
Verwijzer is, mogen wij erop vertrouwen dat het een inhoudelijk en 
administratieve juiste verwijzing is. Kan er worden toegevoegd dat dit deel 
van de Eis niet van toepassing is als de gemeente de Verwijzer is? 
 

Wij nemen deze suggestie niet over. Ook de Opdrachtnemer heeft een 
verantwoordelijkheid om te toetsen of de Verwijzing juist en passend is en zo niet om 
dit terug te koppelen aan de Opdrachtgever/Gebiedsteam/Verwijzer.  
 

175 
 

Overige/klanttevrede
nheid 
 

Offerteaanvraag, p. 21, 
Eis 1.11 
 

Eis 1.11 stelt dat er een jaarlijks onderzoek plaats moet vinden naar de 
cliënttevredenheid en de behaalde resultaten. Wij beogen aan te sluiten bij 
de landelijke systematiek die momenteel voor de sector wordt uitgewerkt. 
Kan de Eis op dit uitgangspunt aansluiten?  
 

De Eis blijft gehandhaafd zoals die nu is beschreven. Als volgens de landelijke 
systematiek er jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd conform de 
voorwaarden van de Raamovereenkomst dan sluit de Eis hierop aan. 
 

176 
 

Overige/kwaliteitssyst
eem 
 

Offerteaanvraag, p. 21, 
Eis 1.10 
 

' Opdrachtnemer hanteert een kwaliteitssysteem dat door een 
onafhankelijke derde is goedgekeurd'   
Wij werken met een kwaliteitssysteem en registratiesysteem waarmee we 
sturen op de zaken zoals u deze onder Eis 1.10 formuleert, en waaruit wij alle 
informatie halen die voor onze bestaande en nieuwe opdrachtgevers 
toereikend zijn. Ons kwaliteitssysteem wordt momenteel niet door een 
onafhankelijke derde goedgekeurd. Onze vraag, kunnen wij een bijlage van 
ons kwaliteits- en registratiesysteem bij de Inschrijving toevoegen, waarmee 
u kunt beoordelen of dit kwaliteitssysteem ook voor u voldoet aan alle Eisen 
rondom kwaliteit.  
 

Het volstaat niet om het kwaliteitssysteem te laten beoordelen door de Opdrachtgever. 
Het kwaliteitssysteem dient goedgekeurd te worden door een onafhankelijke derde 
partij. 
 

177 
 

Overige/monitoring 
 

Offerteaanvraag, Eis 
1.22 
 

Wij hebben geen kennis van de genoemde systemen van het berichten 
verkeer. Kunt u ons hierover nader informeren? Geldt dit ook voor de ADHD-
zorg geleverd door kinderartsen? 
 

Er worden voorlichtingsbijeenkomsten hierover georganiseerd. Wij zullen u hierover 
nader informeren. Voor de ADHD-zorg geleverd door kinderartsen zijn de JW berichten 
321 en 322 ontwikkeld. Deze zullen standaarden zullen Ook voor de ADHD zorg 
geleverd door kinderartsen gebruiken wij het iJw berichtenverkeer. De implementatie 
hiervan zal in de loop van 2016 plaatsvinden. In de tussentijd kan gebruik gemaakt 
worden van de berichtenconverter: 
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Berichtenconverter-Wmo-en-
Jeugdwet.html 
 

178 Overige/monitoring 
 

Offerteaanvraag, Eis 
1.22 
 

In Eis 1.22 staat: opdrachtnemer rapporteert aan Opdrachtgever o.a. over de 
start van ondersteuning, zorg, Verwijzingen, afronding, zoveel als mogelijk 
via het berichten verkeer I-WMO.  
Wanneer voldoet de Opdrachtnemer aan zoveel als mogelijk? 
 

Zodra dit technisch mogelijk is bij de Opdrachtgever dient de berichtuitwisseling via het 
berichtenverkeer te verlopen. 
 

179 Overige/monitoring 
 

Raamovereenkomst, p. 
23, Bijlage D: Formats 
verantwoordingsinfor
matie t.b.v. Initi8 
 

We leveren maandelijks aan aan Initi8. Ik neem aan dat dit additionele 
informatie betreft. Kunt u duiden wat hier precies wordt bedoeld?  
 

Hier zal in een voorlichtingsbijeenkomst nader op in worden gegaan. Hierover zal u nog 
geïnformeerd worden. 
 

 

 

 

https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Berichtenconverter-Wmo-en-Jeugdwet.html
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Berichtenconverter-Wmo-en-Jeugdwet.html
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180 Overige/monitoring 
 

Bijlage 10  
 

Wordt er volgend jaar (bijv. uit gegevens van Initi8) gemonitord of het 
overkoepelende plafond van het Perceel bereikt is? Zo ja, wat gebeurt er 
voor ons als Aanbieder op dat moment, krijgen wij dan een seintje dat we 
geen kinderen meer in behandeling mogen nemen? 
 

De Regio- en Gemeentemonitor is een van de middelen om te monitoren hoe de 
ontwikkeling van de plafonds per zorgvorm verlopen. Indien een plafond wordt bereikt 
worden de Opdrachtnemers hierover geïnformeerd.  
 

181 Overige/monitoring 
 

Raamovereenkomst, p. 
9, art. 10 
 

Ook in de Raamovereenkomst wordt de aanlevering naar initi8 aangehaald. 
Wij dienen voor de 25ste aan te leveren, dit kan door ons worden gehaald 
mits er geen grote wijzigingen worden doorgevoerd in het format. Kunt u 
ons vertellen welke wijzigingen er op stapel staan ? 
 

De huidige formats worden niet gewijzigd.  
 

182 Overige/monitoring 
 

Raamovereenkomst, p. 
10, art. 10 
 

Raamovereenkomst artikel 10.3 Is de levering van het OHW anders dan in 
punt 1 omschreven ? 
 

Artikel 10.1 van de Raamovereenkomst gaat in op de geleverde prestaties. Artikel 10.3 
van de Raamovereenkomst gaat in op de lopende trajecten. 
 

183 Overige/nadere 
afspraken 
 

Bijlage 2 
 

Een bijzondere categorie wordt gevormd door jongeren die de leeftijd van 18 
jaar bereiken. Een verwijzing naar de wet met een mogelijke uitloop van de 
zorg tot het 23e jaar vinden wij niet toereikend. Wij willen graag met de 
gemeenten in gesprek over de wijze waarop we doorlopende zorg rondom 
het 18e jaar met de WMO-partijen gaan waarborgen. Is de Opdrachtgever 
bereid hiertoe het initiatief te nemen? 
 

Dit onderwerp is benoemd in het kader van de Samenwerkingsverklaring (Bijlage 9) en 
zal derhalve deel uitmaken van de gesprekken aan de ontwikkeltafels. 
 

184 Overige/op- en 
afschalen in overleg 
 

Offerteaanvraag, p. 24, 
Eis 1.26 
 

In Eis 1.26 is het onduidelijk of bij alle functies en/of in alle situaties een 
afspraak gemaakt moet worden over het wel of niet afschalen van zorg en in 
welke mate. Kan hiervoor een duidelijke omschrijving worden opgesteld? 
Daarnaast blijkt uit de Eis dat als er geen afschaling wordt afgesproken door 
de opdrachtgever (al dan niet bewust), dat de Opdrachtnemer contact op 
moet nemen. Wij vinden, net als bij Eis 1.16, dat de Opdrachtnemer moet 
kunnen vertrouwen op het aanleveren van een juist en volledig 
Ondersteuningsplan door de Opdrachtgever. Wij vragen deze Eis aan te 
passen in het geval dat de gemeente de Verwijzer is.  
 

Wij nemen deze suggestie niet over. In dit artikel is ook de verantwoordelijkheid van 
Opdrachtgever beschreven namelijk dat ook Opdrachtgever de plicht heeft om bij die 
Verwijzingen die door functies worden verricht waarop zij rechtstreeks invloed heeft 
zorg te dragen, indien nodig, voor afspraken in het kader van regie en afschalen van 
zorg. 
 

185 Overige/privacy 
 

Offerteaanvraag 
 

Bij alle Eisen genoemd in de Offerteaanvraag is de Aanbieder gehouden aan 
de privacyaspecten zoals die ons door de wet zijn opgelegd, wij respecteren 
deze en zullen geen data verstrekken die geen wettelijke grondslag kennen. 
Wij nemen aan dat ook Rivierenland dit als zodanig interpreteert? 
 

Wij delen deze interpretatie, in situaties dat er verschil van interpretatie ontstaat wat 
betreft de WBP, zal de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer hierover in gesprek gaan.  
 

186 Overige/samenwerkin
g 
 

Offerteaanvraag  
 

Wat wordt verstaan onder samenwerking en verbinding; ontschot werken? 
 

Hiermee wordt bedoeld dat bij individuele situaties met betrokken hulpverleners wordt 
gekeken naar de beste oplossing voor de situatie van de Cliënt. 
 

187 Overige/sociale kaart 
 

Offerteaanvraag 
 

Hoe zichtbaar blijven naar Cliënten toe. De huidige sites geven vooralsnog 
nog geen compleet beeld van het totaalaanbod van zorgverleners. Hoe kun 
je als Aanbieder er van uit gaan, dat je in alle delen van de regio zichtbaar 
bent? 
 

Deze vraag is niet van toepassing op deze Aanbesteding. Dit kan onderwerp van gesprek 
zijn tijdens de duur van de Raamovereenkomst. 
 

188 Overige/sociale kaart 
 

Offerteaanvraag 
 

Hoe staat het met de actualisering van de sociale kaart? En hoe kunnen alle 
(kleinschalige) Aanbieders er voor zorgen daar onderdeel van uit te maken? 
 

Deze vraag is niet van toepassing op deze Aanbesteding. Dit kan onderwerp van gesprek 
zijn tijdens de duur van de Raamovereenkomst. 
 

 

 



Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst naar 
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189 Overige/toestemming 
klant 
 

Offerteaanvraag, p. 23 
 

Indien Cliënt geen toestemming geeft tot inzage in het Ondersteuningsplan, 
is het niet mogelijk om invulling te geven aan de regierol en dit vast te leggen 
in het Ondersteuningsplan. Hoe ziet Opdrachtgever dit voor zich? 
 

Eis 1.23 en Eis 1.24 van de Offerteaanvraag gaat hier verder op in. 
 

190 Overige/toewijzing 
 

Offerteaanvraag, p. 6 
 

Als er met meerdere Aanbieders een Raamovereenkomst wordt afgesloten 
voor dezelfde dienstverlening en dezelfde gemeente, hoe gaat dat dan in de 
uitvoering? Of wordt er dan toch een keuze gemaakt voor 1 Aanbieder, en zo 
ja, op welke gronden? 
 

De keuze bij welke Opdrachtnemer de zorg word afgenomen ligt bij de Cliënt die samen 
met de cliëntondersteuner bekijkt waar best passende zorg bij de situatie van de Cliënt 
kan worden afgenomen. 
 

191 Overige/toewijzing 
 

Raamovereenkomst 
 

Wat wordt concreet verstaan onder Gebiedsteams en hebben alle 
gemeenten een Gebiedsteam? 
 

Het Gebiedsteam voert in opdracht van de Opdrachtgever de vraagverheldering uit 
voor de toeleiding naar zorg. Alle Opdrachtgevers hebben een Gebiedsteam. 
 

192 Overige/toewijzing 
 

Offerteaanvraag 
 

Samen met de Cliënt zal gewerkt worden aan een zorgplan alwaar de 
toewijzer als Regisseur diverse zorgaanbieders aan de Cliënt koppelt. Hoe 
houden we zicht op de verwijzigingsmethodiek van diegene die de 
regisseursrol hanteert? 
 

Deze vraag is niet van toepassing op deze Aanbesteding. Dit kan onderwerp van gesprek 
zijn tijdens de duur van de Raamovereenkomst. 
 

193 Overige/Treek 
 

Offerteaanvraag, p. 22 
 

De Treeknormen zijn normen die gelden tussen zorgverzekeraars en 
Aanbieders. De J&O organisaties zijn hier geen partij in. Wat maakt dat 
Opdrachtgever deze ook hier op van toepassing wil laten zijn? Welke andere 
normen hebt u overwogen?  
Er is hierin sprake van een Overbruggingsaanbod. Dit kan in een andere 
hulpvorm vallen. Bijvoorbeeld ambulante ondersteuning voorafgaand aan 
verblijf. Op welke manier komt dit tot uitdrukking in de beschikking? Wordt 
dan ook voorzien in de financiering van die vervangende hulpvorm? 
 

De motivatie voor het kiezen van deze norm staat in Eis 1.18 van de Offerteaanvraag, 
Opdrachtgever acht deze termijn haalbaar. Het Overbruggingsaanbod wordt 
gefinancierd afhankelijk van de hulpvorm die geboden wordt. Hiervoor wordt een 
tijdelijke beschikking afgegeven.  
 

194 Overige/verwijzing 
 

Offerteaanvraag, p. 22, 
Eis 1.15 
 

In Eis 1.15 wordt aangegeven dat wij geen Cliënten mogen weigeren op 
diverse gronden, als er geen budgettaire ruimte meer is om Cliënten te 
behandelen, is dit dan wel een gegronde reden ? 
 

Dit is alleen een gegronde reden indien de Opdrachtgever heeft aangegeven dat de 
budgetplafonds voor de betreffende zorgvorm is bereikt en dat Opdrachtnemers geen 
Cliënten meer kunnen aannemen. 
 

195 Pleegzorg 
 

Bijlage 5b 
 

De XXX biedt pleegzorg voor Cliënten met een beperking, XXX. Hiervoor geldt 
bij u het tarief van XXX. Mogen wij er vanuit gaan dat dit zonder Bijzondere 
Pupilgebonden Kosten (BPK) is? Dit gaat om een bedrag van XXXX per jaar 
per pleegzorgplaats, dus XXX per dag. Dit betreft geen verhoging van het 
tarief maar een verschuiving van gelden. De BPK zijn tot en met 2015 
namelijk door de Gecertificeerde Instellingen betaald en doorberekend aan 
de gemeenten. Vanaf 2016 moet dit via de pleegzorg betaald worden. Dit 
staat ook zo beschreven in de factsheet Overzicht financiële regelingen 
Pleegzorg van de ministeries van V&J en VWS. De XXX gaat er dus vanuit dat 
er nog XXX per pleegzorgplek per dag uitgekeerd kan worden. 
 
Daarnaast is het zo dat de XXX ons tarief per dag vastgesteld heeft op XXX, 
daar het Product een kostprijs heeft van XXX. Ik hoop dat u rekening kunt 
houden met het tariefverschil en het feit dat wij bij XXX onder onze kostprijs 
zouden moeten werken. Dit is voor de XXX nauwelijks houdbaar. 
 
 
 

Opdrachtgever is op weloverwogen wijze gekomen tot de vaste tarieven 2016. De wijze 
waarop de vaste tarieven tot stand zijn gekomen, staat omschreven in paragraaf 3.2 van 
de Offerteaanvraag.  De tarieven voor pleegzorg betreffen een all-in vergoeding. Dit 
betekent dat alle kosten vallen binnen de vergoeding, waaronder ook de bijzondere 
kosten pleegzorg / Bijzondere Pupilgebonden Kosten.  Wij hebben de kwaliteitseisen 
Bijlage 5, pagina 6 hierop aangepast en het volgende toegevoegd: " De Aanbieder 
ontvangt voor pleegzorg een all-in vergoeding. Dit betekent dat alle kosten vallen 
binnen deze vergoeding waaronder ook de bijzondere kosten pleegzorg".  
Opdrachtnemer wordt geacht alle zorg te bieden zoals beschreven in Perceel Pleegzorg 
(Bijlage 5), waarbij voor de inzet van kindgebonden hulp, een separate Verwijzing geldt 
en derhalve een separate bekostiging.  
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196 Pleegzorg 
 

Bijlage 5b 
 

Crisispleegzorg bij jeugdige ouder dan 12 jaar duurt inderdaad 28 dagen. 
Crisispleegzorg voor een jeugdige tot 12 jaar kent een doorloop van 3 
maanden. Vaak betreft het zeer jonge kinderen die niet bevraagd kunnen 
worden. Tijdens de plaatsing wordt derhalve een observatie uitgevoerd, 
alsmede een onderzoek naar het perspectief op plaatsing terug bij ouder. Is 
na 28 dagen bij de 12- jeugdigen een beschikking nodig?  
 

Wij passen deze regel aan, pag. 2, Bijlage 5 - Omschrijving bullit 4 was: "Spoedeisende 
pleegzorg is mogelijk, maximaal 28 dagen zonder beschikking". Dit wordt: 
"Spoedeisende pleegzorg is mogelijk: 
- Maximaal 13 weken voor jeugden jonger dan 12 jaar. 
- Maximaal 4 weken voor jeugdigen vanaf 12 jaar." 
 

197 Pleegzorg 
 

Bijlage 5b 
 

We hebben diverse vragen bij deze Bijlage: 
1. Het door de Opdrachtgever gehanteerde tarief is te laag. Advies richtlijn 
van VNG is 40,-.  Wat is de argumentatie hiervan af te wijken? Wij vragen de 
Opdrachtgever dit tarief te heroverwegen en een nieuw tarief 
beargumenteerd mee te delen.  
2. Het tarief is inclusief de pleegzorgvergoeding waar pleegouders wettelijk 
recht op hebben. Een aanzienlijk deel van het tarief geven wij derhalve door 
aan de pleegouders. Daar valt niet op te bezuinigen. De 2,7%  werkt dus 
volledig door in het deel dat voor de begeleiding door de pleegzorgaanbieder 
is bedoeld. Daarmee komt de netto-korting uit op 5,4% in plaats van 2,7%. 
Dit is strijdig met uw beleidsvoornemen. Wij vragen om aanpassing van het 
tarief.  
3. Bijzondere kosten voor pleegouders bedragen volgens de VNG gemiddeld 
600 euro per jaar.  
U spreekt nergens over deze vergoeding. Wilt u aangeven hoe u deze gaat 
verstrekken?  
4. Ook hier bestaat onduidelijkheid over welke zorg is inbegrepen in het (te 
lage) tarief en welke aanvullend beschikt en gedeclareerd wordt. 
5. Netwerkonderzoeken staan niet als een separaat product omschreven. 
Dat is niet terecht: zo'n onderzoek wordt uitgevoerd bij netwerkplaatsingen 
en kost zo'n €3.000. Wij verzoeken de Opdrachtgever dit als separaat 
product op te nemen. 
 

1. Opdrachtgever is op weloverwogen wijze gekomen tot de vaste tarieven 2016. De 
wijze waarop de vaste tarieven tot stand zijn gekomen, staat omschreven in paragraaf 
3.2 van de Offerteaanvraag.   
2. Opdrachtgever is het met u eens. Om deze reden is het kortingspercentage van 2,7% 
alleen berekend over het deel van de vergoeding voor de Aanbieder. Er is dus geen 
kortingspercentage toegepast op het deel voor de pleegzorgvergoeding aan de 
pleegouders.                      
3.  De tarieven voor pleegzorg betreffen een all-in vergoeding. Dit betekent dat alle 
kosten vallen binnen de vergoeding, waaronder ook de bijzondere kosten pleegzorg / 
Bijzondere Pupilgebonden Kosten. Wij hebben de kwaliteitseisen Bijlage 5, pagina 6 
hierop aangepast en het volgende toegevoegd: " De Aanbieder ontvangt voor pleegzorg 
een all-in vergoeding. Dit betekent dat alle kosten vallen binnen deze vergoeding 
waaronder ook de bijzondere kosten pleegzorg".  
4. Opdrachtnemer wordt geacht alle zorg te bieden zoals beschreven in Perceel 
Pleegzorg (Bijlage 5), waarbij voor de inzet van kindgebonden hulp, een separate 
Verwijzing geldt en derhalve een separate bekostiging.  
5. Voor een pleegzorgplaats kunnen zowel netwerkouders als bestandouders worden 
ingezet. Voor beide geldt dat er onderzoek gedaan moet worden. Opdrachtgever neemt 
netwerkonderzoek derhalve niet als separaat product op. 
 

198 Procedure 
 

Raamovereenkomst 
 

Sturen de gemeenten ons apart een Raamovereenkomst? Of moeten we zelf 
de gemeenten of een website apart per gemeente benaderen?  
 

Wanneer uw organisatie in aanmerking komt voor een Raamovereenkomst (indien uw 
Inschrijving voldoet aan alle voorwaarden en Eisen zoals gesteld in de Offerteaanvraag), 
dan krijgt u een Raamovereenkomst per gemeente waarop u inschrijft. U kunt in de 
formulieren op de website aangeven per Perceel voor welke Producten en gemeente(n) 
u een Inschrijving doet. De gemeente verstuurt de Raamovereenkomst. 
 

199 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 9, 
§1.5 
 

Wat is de procedure rondom het komen tot een aanvullende overeenkomst 
met de Opdrachtgever ten aanzien van innovatieve producten welke niet 
passen binnen de kaders van deze Offerteaanvraag? 
 

De Opdrachtnemer kan na het afsluiten van een Raamovereenkomst met 
Opdrachtgever, gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst de Opdrachtgever 
benaderen voor het aanbieden van een product zoals beschreven onder artikel 21 van 
de Raamovereenkomst. Hierbij geldt net als bij de Inschrijving op Producten, dat 
Opdrachtnemer daarin een keuze kan maken tussen het benaderen van alle gemeenten 
die vallen onder de beschrijving van Opdrachtgever als enkele of slechts één. De 
Opdrachtgever bepaalt of het product in aanmerking komt voor een aanvullende 
overeenkomst en zal met de Aanbieder/Opdrachtnemer hierover in gesprek gaan dan 
wel informeren. De voorwaarden om te komen tot een aanvullende overeenkomst, 
staan beschreven onder artikel 21 van de Raamovereenkomst.  
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200 Procedure 
 

Offerteaanvraag  
 

Wat wordt verstaan onder Aanbesteding? De term wordt in de 
Inkoopdocumenten niet consequent gebruikt. 
 

Zie ook het begrip opgenomen in de Offerteaanvraag. Onder Aanbesteding wordt 
verstaan de inkoopprocedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag die 
Opdrachtgever volgt om te komen tot Raamovereenkomsten met Opdrachtnemers met 
betrekking tot de uitvoering van de Opdracht. 
 

201 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 6 In 2015 voeren wij t.b.v. gemeenten XXX de dienst (CJG) 'jongerencoaching' 
uit. Afspraken hierover zijn schriftelijk vastgelegd maar niet in een 
'Raamovereenkomst'. Worden wij gezien als een nieuwe, of een bestaande 
Aanbieder en maakt dat eigenlijk verschil? 
 

De Aanbesteding staat open voor alle Aanbieders, ook nieuwe Aanbieders kunnen dus 
een Raamovereenkomst verwerven.  
 

202 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 9 
 

Wij zijn met name geïnteresseerd in het aanbieden van een aantal sterke, 
nieuwe -afgeschaalde- diensten. Tijdens de marktconsultatie(s) werd gemeld 
dat de regio op zoek was naar innovaties. In de aanvraag zijn wij echter 
nergens een mogelijkheid nader in te gaan op ons vernieuwende (en 
onderscheidende) aanbod. Er wordt verwezen naar een artikel in de 
Raamovereenkomst. Hoe en waar kunnen wij toch onze nieuwe diensten 
offreren? 
 

De Opdrachtnemer kan na het afsluiten van een Raamovereenkomst met 
Opdrachtgever, gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst de Opdrachtgever 
benaderen voor het aanbieden van een product zoals beschreven onder artikel 21 van 
de Raamovereenkomst. Hierbij geldt net als bij de Inschrijving op Producten, dat 
Opdrachtnemer daarin een keuze kan maken tussen het benaderen van alle gemeenten 
die vallen onder de beschrijving van Opdrachtgever als enkele of slechts één. De 
Opdrachtgever bepaalt of het product in aanmerking komt voor een aanvullende 
overeenkomst en zal met de Aanbieder/Opdrachtnemer hierover in gesprek gaan dan 
wel informeren. De voorwaarden om te komen tot een aanvullende overeenkomst, 
staan beschreven onder artikel 21 van de Raamovereenkomst.  
 

203 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 10 
 

Klopt het werkelijk dat er geen inhoudelijke informatie wordt gevraagd, zoals 
visie, plan van aanpak, en dat hier dus niet op wordt beoordeeld? 
 

Dit klopt. Opdrachtgever heeft alle Eisen waaraan een Opdrachtnemer aan dient te 
voldoen opgenomen in de Inkoopdocumenten. Opdrachtnemer hoeft daarom geen 
aanvullende plannen in te dienen. In 2016 en verder gaat Opdrachtgever met 
Opdrachtnemers in gesprek over het realiseren van de gewenste transformatie. 
Hiervoor is ook de Samenwerkingsverklaring opgesteld (zie hiervoor Bijlage 9). 
 

204 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 6 
 

Moeten nieuwe Aanbieders wachten tot 1 april 2016 om een 
Raamovereenkomst te verwerven of mogen zij meedoen aan de Inschrijving 
die op 2 november sluit? 
 

Alle Aanbieders, ook nieuwe, mogen deelnemen aan deze Aanbesteding en de 
Inschrijving uiterlijk op 2 november 2015, 11 uur indienen. 
 

205 Procedure 
 

Bijlage 4, p. 13, Eisen 
voor EED  
 

Op dit moment is het als vrijgevestigde nog niet mogelijk om gegevens bij 
SBG aan te leveren. Is het invullen van het registratieformulier en de 
bevestiging van de aanmelding bij SBG voldoende om aan de Eisen te 
voldoen? 
 

Ja, dit is voldoende. 
 

206 Procedure 
 

Eigen Verklaring,  4 
geschiktheidseisen 
 

Lid van beroepsorganisatie? Wat wordt hiermee bedoeld? 
 

Deze passage is altijd onderdeel van de Eigen Verklaring. Hier wordt de mogelijkheid 
geboden in te vullen dat een Aanbieder lid is van een beroepsvereniging, 
brancheorganisatie namelijk een vereniging-organisatie van personen die hetzelfde 
beroep uitoefenen en gezamenlijk opkomen voor hun belangen. Indien Opdrachtgever 
van het bestaan van een dergelijke organisatie op de hoogte is, kan dit in de toekomst 
van pas komen bij ontwikkelingen in de transformatieopgave. 
 

207 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 3 
en 4 
Raamovereenkomst, p. 
4 en 5 
 

Wij constateren dat de (tekst van de) begrippen zoals de Raamovereenkomst 
deze definieert niet geheel overeenstemmen met (tekst van) de begrippen 
zoals de Offerteaanvraag deze definieert. Kunt u aangeven welke de juiste 
omschrijvingen zijn? 

 

Specifiek voor de Raamovereenkomst gelden de begrippen opgenomen in de 
Raamovereenkomst. Voor de overige Inkoopdocumenten zijn de begrippen van de 
Offerteaanvraag van toepassing. Als het goed is, is hier geen tegenstrijdige informatie in 
opgenomen. 
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208 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 17 
en 19, Programma van 
Eisen 
 

Ziet het aanvragen van een gesprek enkel op bestaande Aanbieders? Zo nee, 
dan vragen wij bij deze een gesprek aan. Wanneer in de procedure vinden 
deze gesprekken  plaats? Voor of na indiening van de Inschrijving? Indien na 
Inschrijving, is het dan toegestaan om in onze Inschrijving een voorbehoud te 
maken op de vastgestelde tarieven, onder verwijzing naar onze aanvraag 
voor een gesprek, zonder dat dit voorbehoud leidt tot uitsluiting c.q. 
ongeldigverklaring van onze Inschrijving?  
 

Uitsluitend Aanbieders die in 2015 een overeenkomst hadden met Opdrachtgever 
kunnen een gesprek aanvragen. We verwijzen u naar de Offerteaanvraag pagina 19 
(voetnoot) voor alle voorwaarden. De gesprekken worden gepland tijdens de 
Aanbesteding. Een voorwaardelijke Inschrijving is niet toegestaan. 
 

209 Procedure 
 

Eigen Verklaring 
 

Op 9 oktober heb ik digitaal de Eigen Verklaring ingevuld t.b.v. de 
Aanbesteding. 
Ik heb echter d.d. 11 oktober nog geen PDF van u ontvangen om onze 
aanvraag te voltooien. 
Heeft u onze digitale aanvraag wel ontvangen?    
 

De pdf met de akkoordverklaring wordt gestuurd naar het emailadres dat wordt 
ingevuld in de Eigen Verklaring, onder 1. Algemene Gegevens. Indien u deze pdf niet op 
dit emailadres ontvangt kunt u een bericht sturen naar Inkoopwmo-
jeugd@regiorivierenland.nl 
 

210 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 6 
 

We zijn er als praktijk vanuit gegaan dat we geen nieuwe Aanbieder zijn 
omdat we afgelopen jaar overeenkomsten niet gecontracteerde zorg hebben 
gesloten. Is dit juist? 
(Dit omdat we pas in een later stadium een kinder- en jeugdpsycholoog aan 
ons verbonden hadden. Zeker omdat behandelingen daarmee kunnen 
worden gecontinueerd. In een aantal gemeenten zijn we overigens de enige 
praktijk die SGGZ aanbiedt).  
 

Dit is juist. De Aanbesteding staat open voor alle Aanbieders, het maakt dus geen 
verschil of de Aanbieder eerder een overeenkomst had met Opdrachtgever. 
 

211 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 7 
 

Er staat dat wij in kunnen schrijven op meerdere Percelen en Producten. 
Betekent dit dat wij binnen een Perceel ook kunnen kiezen voor welke 
Producten wij wel of niet willen offreren? 
Daarnaast geldt dat door de productindikking klanten uit meerdere 
klantengroepen (SOM, PG, LG, VG, ZG) gebruik maken van hetzelfde Product. 
Aanbieders zijn over het algemeen niet deskundig voor al deze klantgroepen. 
Heeft de klant toch vrije keuze voor alle Aanbieders die het betreffende 
Product leveren? En moet de Aanbieder leveren aan alle klanten die voor 
betreffende Aanbieder kiezen, ook als die doelgroep niet zijn deskundigheid 
heeft? 
 

Het klopt dat Aanbieder kan inschrijven per Product. Bijvoorbeeld onder het Perceel 
Wmo ambulant kan een Aanbieder er voor kiezen om in te schrijven voor het Product 
begeleiding licht maar niet voor het Product begeleiding midden.  
Het klopt dat de verschillende doelgroepen gebruik kunnen maken van hetzelfde 
Product. De Aanbieder die niet deskundig is voor een specifieke doelgroep, hoeft het 
Product uiteraard niet aan te bieden aan deze doelgroep. 
 

212 Procedure 
 

Offerteaanvraag 
 

De datum beschikbaar zijn van Offertevraag is verschoven, termijn is aan de 
achterkant niet verlengd. Waarom? 
 

De datum van 1 oktober was eerder per abuis toegevoegd. Het termijn is volgens 
Opdrachtgever voldoende aangezien Aanbieders geen plannen, visiedocumenten etc. 
moeten opleveren maar alleen akkoord dienen te gaan met de gestelde Eisen. De 
administratieve lasten zijn daarmee tot het minimum beperkt. 
 

 

 

 

 

 

 



Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst naar 
… 

Vraag Antwoord 

213 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 9 
 

Betreffende innovatieve ideeën. Hoe is hiervan de werkwijze: is het de 
bedoeling dat nu al ideeën worden aangedragen of later? En: staat het ons 
vrij om aan te bieden of word je hiervoor uitgenodigd? 
 

De Opdrachtnemer kan na het afsluiten van een Raamovereenkomst met 
Opdrachtgever, gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst de Opdrachtgever 
benaderen voor het aanbieden van een product zoals beschreven onder artikel 21 van 
de Raamovereenkomst. Hierbij geldt net als bij de Inschrijving op Producten, dat 
Opdrachtnemer daarin een keuze kan maken tussen het benaderen van alle gemeenten 
die vallen onder de beschrijving van Opdrachtgever als enkele of slechts één. De 
Opdrachtgever bepaalt of het product in aanmerking komt voor een aanvullende 
overeenkomst en zal met de Aanbieder/Opdrachtnemer hierover in gesprek gaan dan 
wel informeren. De voorwaarden om te komen tot een aanvullende overeenkomst, 
staan beschreven onder artikel 21 van de Raamovereenkomst.  
 

214 Procedure 
 

 Welk type AGB-code is vereist voor zorgverleners in de Jeugd GGZ (basis)? 
Gaat het om een code beginnend met 98 (Aanbieder van maatschappelijke 
ondersteuning)? 
 

Als uw organisatie reeds over een AGB code beschikt, dan kunt u deze ook gebruiken 
voor het Perceel Jeugd GGZ. Belangrijk is daarbij dat u een erkenning voor de bestaande 
AGB-code voor de Jeugdwet/Wmo moet aanvragen (indien u daarover nog niet 
beschikt). Vervolgens kunt u de bestaande AGB-code ook binnen de Jeugdwet 
gebruiken. Indien uw organisatie nog niet over een AGB-code beschikt dan dient u deze 
aan te vragen bij Vektis. Vektis neemt uw aanvraag in behandeling.  
 

215 Procedure 
 

Eigen Verklaring 
 

In de Eigen Verklaring wordt een bondige omschrijving van de praktijk 
gevraagd en de doelgroepen. Wat wordt met deze informatie gedaan? Is dit 
bijvoorbeeld de informatie die op websites van gemeenten komt te staan?  
 

Deze informatie wordt gebruikt voor de Gebiedsteams en eventueel voor de Cliënten.  
 

216 Procedure 
 

Offerteaanvraag p. 20, 
Eis 1.1  
 

Nu hebben wij wel vaste contactpersonen aangewezen per gemeente maar 
niet een contactpersoon voor alle gemeenten in Rivierenland. Verder 
hebben we contactpersonen op het inhoudelijke vlak en op het 
administratieve vlak. In de Eigen Verklaring worden ook contactpersonen 
genoemd voor verschillende gebieden. Dienen de te benoemen 
contactpersonen ook bij bepaalde overleggen aanwezig te zijn? Kortom wat 
wordt hier precies bedoeld?  
 

Van de relevante contactpersonen wordt o.a.  verwacht dat zij in overleg treden met de 
regionale/of lokale contractmanagers van Opdrachtgever. De Opdrachtgever informeert 
Opdrachtnemers hierover bij aanvang van de Raamovereenkomst.  
 

217 Procedure 
 

Eigen Verklaring 
 

Is de Eigen Verklaring ook in zijn geheel ergens te zien, zonder dat men door 
alle deelstappen heen hoeft?  
 

Nee, dit document is niet separaat toegevoegd. 
 

218 Procedure 
 

Offerte aanvraag, p. 14 
 

Wij maken vaak gebruik van het netwerk van onze Cliënten. Dan werken we 
bijvoorbeeld samen met zijn/haar orthopedagoog, huisarts, etc. Wij kunnen 
dan de hoofdaannemer zijn, maar we weten nu nog niet met welke partijen 
wij zaken gaan doen. Hoe in te schrijven? 
 

U dient bij de Inschrijving wel aan te geven met welke onderaannemers u in 2016 gaat 
werken. Indien het onderaannemerschap wijzigt kunt u dit aangeven bij Opdrachtgever.  
 

219 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 5 
 

Raamovereenkomsten die voortvloeien uit deze inkoop worden aangegaan 
per gemeente. Daar waar Opdrachtgever staat, kan het dus één of meerdere 
gemeente betreffen, zoals ook uit de definitie blijkt. Daar waar regio staat in 
deze Offerteaanvraag wordt bedoeld alle tien gemeenten in de regio. 
 
De Raamovereenkomsten zijn uniform maar worden per gemeente gesloten. 
Kunt u bevestigen dat de voorwaarden en de bepalingen van de 
Raamovereenkomsten die per gemeente worden gesloten niet onderling 
afwijken? 
 

Dit kunnen wij bevestigen. Het kan wel zo zijn dat de Aanbieder in de ene gemeente 
andere Producten aanbiedt dan in de andere gemeente.  
 

 



Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst naar 
… 

Vraag Antwoord 

220 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 6 
en 9  
 

Het is niet duidelijk of potentiële nieuwe Aanbieders, zoals onze organisatie, 
in de aanbestedingsprocedure in moeten schrijven, dan wel gebruik kunnen 
maken van de Inschrijving in de periode 1 april 2016 tot 1 november 2016. 
Kunt u aangeven wat u wanneer als nieuwe aanvraag bestempeld?  
Kunt u aangeven of deze Aanbieders die belangstelling hebben om zorg te 
leveren in dienen te schrijven in de huidige aanbestedingsprocedure dan wel 
in de periode april-november 2016. 
Onder welke voorwaarden mogen nieuwe Aanbieders in april- november 
toetreden? 
 

Nieuwe Aanbieders zijn Aanbieders die in 2015 geen overeenkomst hebben met 
Opdrachtgever. Alle Aanbieders, ook nieuwe, mogen deelnemen aan deze 
Aanbesteding en de Inschrijving uiterlijk op 2 november 2015, 11 uur indienen. 
Daarnaast mogen nieuwe Aanbieders ook in de periode vanaf 1 april 2016 tot 1 
november 2016 een Inschrijving doen. Voor het verwerven van een Raamovereenkomst 
in deze periode, voor kalenderjaar 2016, dienen Aanbieders te voldoen aan de 
voorwaarden en Eisen zoals gesteld in deze Offerteaanvraag, behoudens de 
indieningstermijn. Voor 2017 respectievelijk 2018 geldt de mogelijkheid van toetreden 
vanaf 1 februari tot 1 november. Daarbij geldt dat Aanbieder daartoe een verzoek aan 
Opdrachtgever doet. Een dergelijk verzoek gaat gepaard met het aanleveren van 
dezelfde informatie welke Aanbieders voor dat kalenderjaar hebben moeten 
aanleveren. Indien het verzoek niet volledig is, neemt Opdrachtgever het verzoek niet in 
behandeling. Opdrachtgever beslist op een volledig ingediend verzoek uiterlijk 13 
weken na ontvangst van het verzoek. We verwijzen u hiervoor ook naar de 
Offerteaanvraag. 
 

221 Procedure 
 

Raamovereenkomst, p. 
3 
 

Bijlage is gedefinieerd als een Bijlage bij de Raamovereenkomst. In de 
definitie van Inkoopdocumenten wordt gesproken over Offerteaanvraag 
inclusief Bijlage. Wat wordt verstaan onder het begrip ‘Bijlage’? 
 

Tijdens de Aanbesteding vormen de Offerteaanvraag en alle Bijlagen de 
Inkoopdocumenten. Wanneer de Aanbieder de Raamovereenkomst verwerft zijn alle 
Inkoopdocumenten (exclusief de Raamovereenkomst) en de Inschrijving van de 
Aanbieder onderdeel van de Raamovereenkomst en fungeren deze dus als Bijlage bij de 
Raamovereenkomst.  
 

222 Procedure 
 

Offerteaanvraag, p. 6 Wij bestrijken ons zorgaanbod vele gebieden. Kunnen we ons dan ook op 
verschillende Percelen tegelijk inschrijven? 
 

Ja, dat is mogelijk. 
 

223 Procedure reeds 
beantwoord op 9-10 
 

Offerteaanvraag, §2.3 
 

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de door u op 5 oktober 
jl. gepubliceerde Aanbesteding Inkoop 2016 Wmo en Jeugdwet. U vermeldt 
in paragraaf 2.3 van de Offerteaanvraag, dat de uiterste  datum en tijd voor 
het stellen van vragen door u is vastgesteld op maandag 12 oktober om 
10.00 uur. 
De door u gegeven tijd tussen de publicatie van de aankondiging en het 
stellen van vragen is naar onze mening met maximaal 5 werkdagen 
buitengewoon kort, zeker in relatie tot de omvang van de 
aanbestedingsdocumenten. 
 
Het spreekt vanzelf dat wij alle door u verstrekte aanbestedingsdocumenten 
zorgvuldig willen bestuderen, om indien nodig nog vragen aan u te kunnen 
stellen. 
 
Wij verzoeken u derhalve vriendelijk doch dringend om de uiterste datum 
voor het indienen van vragen te willen verlengen tot donderdag 15 oktober 
24.00 uur. 
 
Wij zien uw antwoord op ons verzoek graag zo spoedig mogelijk tegemoet, 
doch in ieder geval uiterlijk morgenmiddag, 9 oktober om 16.00 uur. 

Opdrachtgever verlengt deze termijn niet. Mochten er na het verstrijken van deze 
termijn dringende vragen zijn, dan zal Opdrachtgever de urgentie en relevantie van 
deze vragen beoordelen en indien nodig het antwoord alsnog aan alle Aanbieders 
verstrekken. 
 

 

 



Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst naar 
… 

Vraag Antwoord 

224 Procedure/collectief 
 

Offerteaanvraag, p. 7, 
§1.3 

Ik ben bij een bijeenkomst geweest van de gemeente 'West Maas en Waal' 
welke o.a. handelde om innovatieve en niet in de kaders passende hulp en 
organisaties. In ons geval, 'laagdrempelige hulp zonder Verwijzing' (denk 
daarbij aan bijles, remedial teaching, hulp bij (hoog)begaafdheid, 
ondersteuning bij het opvoeden). In deze paragraaf staat juist dat er een 
Verwijzing nodig is. Hoe kan ik dan toch onze organisatie inschrijven voor de 
Aanbesteding?  
 

Deze Aanbesteding gaat om de Producten zoals beschreven in Bijlage 1 t/m 5 waarvoor 
een Verwijzing nodig is. Indien uw organisatie uitsluitend andere producten aanbiedt 
kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u deze producten wil leveren. Indien 
uw organisatie naast de Producten beschreven in Bijlage 1 t/m 5 ook producten levert 
die passen binnen het omschreven in artikel 21 van de Raamovereenkomst dan geldt 
het volgende: De Opdrachtnemer kan na het afsluiten van een Raamovereenkomst met 
Opdrachtgever, gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst de Opdrachtgever 
benaderen voor het aanbieden van een product zoals beschreven onder artikel 21 van 
de Raamovereenkomst. Hierbij geldt net als bij de Inschrijving op Producten, dat 
Opdrachtnemer daarin een keuze kan maken tussen het benaderen van alle gemeenten 
die vallen onder de beschrijving van Opdrachtgever als enkele of slechts één. De 
Opdrachtgever bepaalt of het product in aanmerking komt voor een aanvullende 
overeenkomst en zal met de Aanbieder/Opdrachtnemer hierover in gesprek gaan dan 
wel informeren. De voorwaarden om te komen tot een aanvullende overeenkomst, 
staan beschreven onder artikel 21 van de Raamovereenkomst.  
 

225 Procedure/financieel 
 

Raamovereenkomst, p. 
7, art. 6 
 

Wij missen als onderwerp voor overleg het budgetplafond. Kunt u deze er 
aan toevoegen? 
 

De onderwerpen die in artikel 6 van de Raamovereenkomst genoemd worden zijn niet 
uitputtend. Onderwerp van overleg kan indien wenselijk ook het budget per zorgvorm 
zijn, dit hoeft daarvoor niet expliciet benoemd te worden in de Raamovereenkomst. 

226 Procedure/jeugd 
ambulant 
 

Bijlage 2, p. 25 
 

Onze organisatie biedt VF1 aan, dagbehandeling jeugd- en opvoedhulp en wil 
(enkel) daarop inschrijven. Dit valt onder uw code 2 R302, waaronder echter 
ook dagactiviteit (begeleiding ) LVG valt en dagbehandeling voor uitsluitend 
jeugdigen met een zware en verstandelijke beperking. Uit de 
perceelbeschrijving is derhalve niet duidelijk of inschrijven op categorie 
2R302 ook alleen kan zien op dagbesteding ten behoeve van jeugd- en 
opvoedhulp. Kunt u bevestigen dat het mogelijk is alleen op dagbehandeling 
jeugd- en opvoedhulp in te schrijven? 
 
Kunt u bevestigen dat het mogelijk is om binnen 2R302 enkel in te schrijven 
voor dagbehandeling jeugd- en opvoedhulp, en zo ja welke voorwaarden 
(zoals doelen, resultaat, eisen en dergelijke)  daar specifiek voor gelden? 

 

De Aanbieder hoeft onder één Product niet alle doelgroepen te bedienen. Dit betekent 
dat wanneer uw organisatie inschrijft voor behandeling groep midden uw organisatie 
geen behandeling aan jeugdigen met een zware verstandelijke beperking hoeft te 
leveren. Het inschrijven op 2R302 kan dus alleen zien op de dagbehandeling ten 
behoeve van jeugd- en opvoedhulp. De Eisen die beschreven staan voor het Product 
behandeling jeugd groep en specifiek voor de categorie midden, gelden voor alle 
dienstverlening verleend onder 2R302 dus ook voor dagbehandeling jeugd- en 
opvoedhulp. 
 

227 Procedure/juridisch 
 

Raamovereenkomst, 
art. 16 lid 3 
 

Raamovereenkomst artikel 16 lid 3: “aansprakelijkheid vd Opdrachtnemer 
wordt beperkt tot verzekerde bedrag, met een minimum van €2.500.000”. 
Klopt ‘minimum’? 
 

Het woord 'minimum' is correct. 
 

228 Procedure/juridisch 
 

Offerteaanvraag, p. 20, 
Eis 1.4 
 

Opdrachtnemer neemt bij het verlenen van ondersteuning en zorg de Eisen 
in acht die volgens de algemeen aanvaarde professionele standaard 
redelijkerwijs aan de zorgverlener mogen worden gesteld. 
 
Kunt u specificeren wat u verstaat onder de algemeen aanvaardbare 
professionele standaard?  
Is dit bijvoorbeeld de Eis zoals geformuleerd onder 1.6? 
 

Dat klopt. Opdrachtgever verwijst hiervoor naar de voor de Aanbieder geldende 
standaarden, protocollen en richtlijnen onder andere opgesteld door de voor de 
Aanbieder relevante beroepsgroepen. 
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229 Procedure/juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
10, art. 11 lid 4 

Wij achten het redelijk dat de kosten voor de in dit artikel bedoelde second 
opinion voor rekening komen van Opdrachtgever, indien uit de second 
opinion blijkt dat Opdrachtnemer in het gelijk wordt gesteld. Daarnaast zijn 
wij van mening dat de eindconclusie  gezamenlijk moet worden getrokken. 
Wij stellen u de volgende artikelwijziging voor: 
“4. Beoordeelt Opdrachtgever… …deskundige derde.  De uitkomsten van de 
“second opinion” worden door betrokken partijen besproken, waarna 
gezamenlijk een eindconclusie zal worden getrokken. De kosten van de 
“second opinion “ komen voor rekening van de partij die daarbij in het 
ongelijk wordt gesteld.” 
 

De keuze voor het uitvoeren van een second opinion ligt bij Opdrachtnemer. De 
Opdrachtgever is in dit geval al tot een conclusie gekomen en heeft gezorgd voor een 
goede voorbereiding hiervan. Indien Opdrachtnemer deze conclusie in twijfel trekt dan 
staat het hem vrij om een second opinion aan te vragen, de kosten zijn in dit geval wel 
voor Opdrachtnemer. Het artikel blijft daarom in stand.  
 

230 Procedure/juridisch 
 

Raamovereenkomst, p. 
14, art. 16 lid 3 

De vermelde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer komt ons 
disproportioneel hoog voor.  Wij verwijzen hierbij naar het gestelde in 
paragraaf 3.3.a (algemene beginselen bij Inkoop, proportionaliteit) van het 
VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid (uitgave juni 2012) en tevens 
naar de Gids Proportionaliteit paragraaf 3.9.1.1 onderdeel van de 
Aanbestedingswet 2012. (zie ook  voorschrift 3-9 D van de Gids en 
bijbehorende toelichting).  De aanbestedende dienst dient in ieder geval acht 
te slaan op de risico’s die zij daadwerkelijk loopt en de gebruikelijke 
aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende 
Opdracht naar aard en omvang. In de toelichting bij de VNG Model algemene 
Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten worden handreikingen 
gegeven voor een proportionele aansprakelijkheidseis in relatie tot de 
Opdracht. 
Kunt u aangeven wat in het licht van voornoemde voorwaarden uw 
motivatie is voor de door u gevraagde aansprakelijkheid ?    
Bent u bereid om de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 16 
proportioneel te verlagen indien de aard en de omvang van een te 
verstrekken opdracht hiertoe naar aard en inhoud volgens bovengenoemde 
uitgangspunten hiertoe aanleiding geeft ? Tevens stellen wij voor om de 
aansprakelijkheid in ieder geval te beperken tot directe schade en niet meer 
dan tweemaal de aansprakelijkheid per gebeurtenis als totaalbedrag per 
jaar. Aansprakelijkheid voor indirecte- c.q. gevolgschade beschouwen wij in 
ieder geval als niet proportioneel en stellen wij voor om uit te sluiten. 
 

Opdrachtgever past dit artikel niet aan. Er is in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar een 
proportionele verzekering op verzoek van Aanbieders. De aansprakelijkheid van de 
Opdrachtnemer is beperkt tot het verzekerde bedrag van 2,5 mln. zoals beschreven in 
de Raamovereenkomst.   
 

231 Procedure/juridisch 
 

Offerteaanvraag, p. 10 
 

Volgens de officiële aankondiging dienen gegadigden zich in te schrijven via 
Tenderned (www.Tenderned.nl), maar volgens uw bestek, onder 2 
procedure  2.3 planning, b. Wijze van indienen van de Inschrijving,  pagina 11 
dienen gegadigden zich in te schrijven via uw eigen site.   
Op paragraaf 2.2. sub A van de Offerteaanvraag staat dat op de website 
www.rivierenlandkanmeer.nl dat alle benodigde gegevens op die site kunnen 
worden ingevuld c.q.  om een Inschrijving te doen. Kunt u bevestigen dat 
inschrijven op www.rivierenlandkanmeer.nl volledig en juist is? 
 

Opdrachtgever bevestigt dit. Aanbieder doet een Inschrijving via de website 
www.rivierenlandkanmeer.nl.  
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232 Procedure/latere 
start 
 

Offerteaanvraag, p. 17 
 

Mijn vraag is, of ik überhaupt al een offerte kan invullen zonder dat wij al 
een verzekering kunnen overleggen. Met een beetje geluk kopen wij het 
pand 15 november aan, voor deze datum zal er geen verzekering zijn. Vanaf 
naar schatting 1 maart kunnen wij gaan beginnen met het opleiden van de 
werknemers (Cliënten) Kortom is een verklaring dat we de verzekeringen 
tegen die tijd beloven op orde te hebben voldoende? En kan ik al mee doen 
in de aanvraag wanneer wij vanaf 1 maart beginnen met Cliënten? 
   
 

Opdrachtnemer dient bij de Inschrijving te voldoen aan alle Eisen dus ook aan de 
betreffende verzekeringen, opleidingen enzovoort. Indien dit niet het geval is, dan 
adviseren wij u om een Raamovereenkomst te verwerven bij de eerstvolgende 
mogelijkheid namelijk vanaf 1 april 2016 tot 1 november 2016. In deze periode kunnen 
nieuwe Aanbieders alsnog een Raamovereenkomst verwerven. Voor het verwerven van 
een Raamovereenkomst in deze periode, voor kalenderjaar 2016, dienen Aanbieders te 
voldoen aan de voorwaarden en Eisen zoals gesteld in deze Offerteaanvraag, 
behoudens de indieningstermijn. Voor 2017 respectievelijk 2018 geldt de mogelijkheid 
van toetreden vanaf 1 februari tot 1 november. Daarbij geldt dat Aanbieder daartoe een 
verzoek aan Opdrachtgever doet. Een dergelijk verzoek gaat gepaard met het 
aanleveren van dezelfde informatie welke Aanbieders voor dat kalenderjaar hebben 
moeten aanleveren. Indien het verzoek niet volledig is, neemt Opdrachtgever het 
verzoek niet in behandeling. Opdrachtgever beslist op een volledig ingediend verzoek 
uiterlijk 13 weken na ontvangst van het verzoek. We verwijzen u hiervoor ook naar de 
Offerteaanvraag pagina 6, par. 1.2. 
 

233 Procedure/preventie 
 

Offerteaanvraag, p. 10  
 

Wat te doen wanneer men niet behoort tot het beschrevene in Bijlagen 1 
t/m 5. De omschrijving die het best past lijkt ons het Perceel Jeugd GGZ. 
(Bijlage 4) met ook hier de toevoeging dat wij voorzien wij in adequate -
kortdurende- hulp waarvoor geen Verwijzing nodig is.  
 

Deze Aanbesteding gaat om de Producten zoals beschreven in Bijlage 1 t/m 5 waarvoor 
een Verwijzing nodig is. Indien uw organisatie uitsluitend andere producten aanbiedt 
kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u deze producten wil leveren. Indien 
uw organisatie naast de Producten beschreven in Bijlage 1 t/m 5 ook producten levert 
die passen binnen het omschreven in artikel 21 van de Raamovereenkomst dan kunt u 
gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst de Opdrachtgever benaderen voor 
het aanbieden van een product zoals beschreven onder artikel 21 van de 
Raamovereenkomst. Hierbij geldt net als bij de Inschrijving op Producten, dat 
Opdrachtnemer daarin een keuze kan maken tussen het benaderen van alle gemeenten 
die vallen onder de beschrijving van Opdrachtgever als enkele of slechts één. De 
Opdrachtgever bepaalt of het product in aanmerking komt voor een aanvullende 
overeenkomst en zal met de Aanbieder/ Opdrachtnemer hierover in gesprek gaan dan 
wel informeren. De voorwaarden om te komen tot een aanvullende overeenkomst, 
staan beschreven onder artikel 21 van de Raamovereenkomst.  
 

234 Residentiële jeugd 
 

Bijlage 3 ZZP LVG 3 staat ingedeeld in de categorie residentiële zorg in de wijk. ZZP 
LVG 3 wordt echter ook geboden binnen een 3 milieus voorziening op het 
terrein. Ons inziens past dit beter in de categorie residentiële zorg op terrein 
 

Uitgangspunt voor Opdrachtgever is dat LVG3 in de wijk moet worden uitgevoerd. 
Indien voor een individuele Cliënt 'in de wijk' niet passend is, kan voor het Product 'in 
de wijk zwaar' worden verzocht dit 'op terrein' in te zetten. Hiervoor is wel 
toestemming van het Gebiedsteam nodig. Bij de Productbeschrijving in Bijlage 3 is dit 
toegevoegd. 
 

235 Residentiële jeugd 
 

Bijlage 3 
 

Onze organisatie wil graag zelfstandigheidstraining aanbieden op wijk 
niveau. Volgens de Bijlage wordt deze voorziening alleen aangeboden als 
terreinvoorziening en derhalve kan onze organisatie hierop niet intekenen. 
 

Gelet op de aard van de voorziening is het goed voorstelbaar een 
zelfstandigheidstraining in de wijk aan te bieden. De betreffende Eis is aangepast in 
Bijlage 3. 
 

236 Samenwerkingsverkla
ring 
 

Offerteaanvraag, p. 7, 
§1.4 

Aanpassingen in de Raamovereenkomsten voor 2017 en 2018 zullen mede 
gebaseerd worden op de resultaten van de samenwerking tussen de regio en 
Opdrachtnemers op het brede thema transformeren van zorg (zie hiervoor 
ook paragraaf 1.5), en de op het door het Rijk beschikbaar gestelde budget 
c.q. mogelijke wijzigingen in wet- en regelgeving.... Wij missen hier de 
component; in overleg met de Aanbieders. Kan dat eventueel toegevoegd 
worden? 
 

Naast het overleg in de genoemde samenwerking in paragraaf 1.5 van de 
Offerteaanvraag zal ook overleg worden gevoerd over c.q. consultatie worden gepleegd 
op de feitelijke Raamovereenkomsten die opgesteld zullen worden voor 2017 en 2018. 
Dit antwoord kunt u zien als de door u gewenste toevoeging. 
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237 Samenwerkingsverkla
ring 
 

Offerteaanvraag, p. 23, 
§3.3 

Eis 1.24. en 1.25: U spreekt hier over de samenwerking tussen Aanbieders, 
Gebiedsteams en de regierol. In hoeverre is hier sprake van 
ketenaansprakelijkheid tussen Aanbieders onderling en hoe wordt de 
privacywetgeving gewaarborgd rondom de Cliënt in deze samenwerking? 
 

De samenwerking tussen Gebiedsteams en Opdrachtnemers onderling rondom Cliënten 
dient uiteraard plaats te vinden binnen de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze 
Wet belemmert de nodige afstemming niet. In de praktijk zullen daar wellicht 
aanvullende afspraken over moeten ontstaan, zodat op zijn minst duidelijk is wie wat 
doet voor een Cliënt/huishouden. Deze Eis impliceert dat u eventuele knelpunten in de 
praktijk signaleert en inbrengt in overleggen met Opdrachtgever. Het is ons niet 
duidelijk wat u precies bedoelt met ketenaansprakelijkheid. Wij vermoeden dat u 
bedoelt of u aansprakelijk bent voor het handelen van een van de partijen met wie u 
samenwerkt rondom een Cliënt. In het algemeen geldt dat men aansprakelijk voor 
diegene die onder zijn verantwoordelijkheid werkt c.q. waarmee hij een contract heeft 
(hoofdaannemer voor onderaannemer). Samenwerken betekent niet automatisch 
aansprakelijk zijn voor elkaar.  
 

238 Samenwerkingsverkla
ring 
 

Bijlage 9 
 

Sociaal contract. Staat er een vergoeding voor de tijd en expertise inzake het  
sociaal contract? 
 

De Samenwerkingsverklaring gaat uit van een gezamenlijke intentie om te investeren in 
een goede relatie en in goede dienstverlening naar inwoners van Rivierenland. Deze 
samenwerking is ook gericht op het maken van goede afspraken met elkaar over het 
leveren van ondersteuning en zorg aan deze inwoners. Daar staat geen aparte 
vergoeding tegenover. 
 

239 Wmo 
 

Bijlage 1, p. 5, 
productspecifieke Eis 

Begeleiding midden/persoonlijke verzorging, Wanneer deze 
ondersteuning...... 
Over welk Product gaat het hier? Lijkt me dat er bij begeleiding zwaar eerder 
24uurs beschikbaarheid gevraagd wordt dan bij begeleiding midden. Ik zie in 
de omschrijvingen nergens het Product `persoonlijke verzorging extra` staan. 
 

Bij begeleiding individueel is toegevoegd dat combinatie van inzet niet mogelijk is. 
Uitzondering daarop vormt de inzet van begeleiding individueel voor persoonlijke 
verzorging. Dit kan dan zowel persoonlijke verzorging gewoon als extra (voormalig 
H127) zijn. Bij begeleiding midden wordt toegevoegd: Onder dit Product valt tevens de 
voormalige zorgvorm H127 (persoonlijke verzorging extra).  
 

240 Wmo 
 

Bijlage 1 
 

Ook het op afstand begeleiden van de Cliënt bij het gebruik van medicatie 
maakt onderdeel uit van persoonlijke verzorging binnen uw Offerteaanvraag. 
Voor deze zorgvorm geldt dat de Cliënt die in aanmerking komt voor deze 
begeleiding als primaire grondslag een psychiatrische aandoening of 
beperking, verstandelijke of zintuigelijke handicap heeft. Doelt u hierbij op 
de 5% PV taken die naar de Wmo zijn overgeheveld?  
 

Het Gebiedsteam geeft een Verwijzing af voor de passende ondersteuningsvorm, 
waarbij de grondslag van de  beperking van Cliënt niet bepalend is voor de inzet van een 
bepaald Product.    
 

241 Wmo 
 

Bijlage 1 
 

Kunt u een verduidelijking bieden over de specifieke taken die u hier onder 
persoonlijke verzorging schaalt? 
 

De persoonlijke verzorging die onder de Wmo 2015 valt  heeft een samenhang met de 
begeleiding. De Wmo 2015 regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het 
ondersteunen van Cliënten die niet op eigen kracht of m.b.v. het netwerk er in slagen 
zelfredzaam te zijn of te participeren in de samenleving. De omschrijving van 
zelfredzaamheid bevat 2 elementen: het uitvoeren van de noodzakelijke algemene 
dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. 
Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn handelingen die Cliënt dagelijks in 
het gewone leven verrichten. Voor de zelfredzaamheid van Cliënten zijn de volgende 
algemene dagelijkse levensverrichtingen van belang: in en uit bed komen, aan- en 
uitkleden, bewegen, lopen, gaan zitten en weer opstaan, lichamelijke hygiëne, 
toiletbezoek, eten/drinken, medicijnen innemen, ontspanning, sociaal contact. 
Opdrachtgever werkt vraaggericht. Dit betekent dat zorg op maat wordt geleverd en 
deze afhankelijk is van de vraag van de Cliënt. De opsomming van de taken zoals 
hiervoor is dus niet limitatief. 
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242 Wmo 
 

Bijlage 1 
 

Wat bedoelt u met het op afstand begeleiden van de Cliënt bij het gebruik 
van medicatie? 
 

Het op afstand begeleiden van Cliënten bij het gebruik van medicatie kan op diverse 
manieren. Bijvoorbeeld een dispenser die via een internetportaal is aangesloten op een 
centrale computer en op het juiste moment de medicatie aanreikt en automatisch de 
verpakking voor Cliënt opent. Aanbieder krijgt een signaal als de medicatie niet uit de 
dispenser wordt gehaald. Op dat moment kan Aanbieder alsnog ondersteuning 
verlenen door Cliënt te bellen of te bezoeken.  
 

243 Wmo 
 

Bijlage 1 Wat bedoelt u met het gedeeltelijk of geheel overnemen van activiteiten op 
het gebied van persoonlijke verzorging? En is dit wel passend binnen de 
classificatie lichte begeleiding met het bijbehorende tarief? 
 

Hiermee bedoelt Opdrachtgever het gedeeltelijk of geheel overnemen van de 
activiteiten die vallen onder de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Deze 
activiteit is passend bij het tarief zoals opgenomen voor de levering van het Product 
begeleiding licht. 
 

244 Wmo 
 

Bijlage 1 Als productspecifieke Eis geeft u aan dat bij begeleiding midden- PV extra zal 
betekenen dat er sprake moet zijn van 24 uur bereikbaarheid maar bij 
begeleiding midden staat niets benoemd betreffende deze taken en wat zij 
mogelijke kunnen inhouden. 
 

Aan begeleiding midden wordt toegevoegd: Onder dit Product valt tevens de 
voormalige zorgvorm H127 (persoonlijke verzorging extra). Cliënt kan terugvallen op 24-
uurs beschikbaarheid van professionele ondersteuning voor de werkzaamheden zoals 
omschreven bij begeleiding licht. 
 

245 Wmo 
 

Bijlage 1 
 

Is er ook een inschatting van het aantal Cliënten per Perceel en de 
ontwikkeling daaromtrent? 
 

Opdrachtgever staat voor de ontwikkeling van de inzet van zware zorg naar lichte zorg 
en van individueel maatwerk naar collectief aanbod. Om deze reden gaat 
Opdrachtgever niet uit van het huidige volume en is het niet mogelijk om een indicatie 
van het volume af te geven. 
 

246 Wmo 
 

Bijlage 1 Hoe kunnen Aanbieders zich profileren richting de Cliënten en de toeleiding 
(Gebiedsteams) met eventuele specialismen over of binnen de Percelen? 
 

Deze vraag is niet van toepassing op deze Aanbesteding. Dit kan onderwerp van gesprek 
zijn tijdens de duur van de Raamovereenkomst. 
 

247 Wmo 
 

Bijlage 1, p. 4 Interpreteren wij de beschrijving bij 'begeleiding zwaar' juist als wij 
concluderen dat begeleiding aan Cliënten met dementie, die niet zelf om 
hulp kunnen vragen, waar taken overgenomen worden, waar Cliënt voor 
dagstructuur en/of voeren van regie afhankelijk is van ondersteuning door 
anderen, waar uitvoeren van taken en communiceren moeizaam gaat onder 
de categorie ‘begeleiding zwaar’ valt? Is deze interpretatie juist? Zo nee, 
waarom niet? 
 

Deze interpretatie is correct 
 

248 Wmo 
 

Bijlage 1, p. 4 Interpreteren wij de beschrijving bij 'begeleiding zwaar'  juist als wij 
concluderen dat begeleiding aan Cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld, 
LVB, een verslaving of sociaal emotionele problemen, waarbij communiceren 
en/of het uitvoeren van taken moeizaam gaat, Cliënt voor dagstructuur of 
voor het voeren van regie afhankelijk is van anderen valt onder de categorie 
‘begeleiding zwaar’? Is deze interpretatie juist? Zo nee, waarom niet? 
 

Deze interpretatie is correct 
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249 Wmo 
 

Bijlage 1 
 

Bij de productcategorieën binnen 'begeleiding individueel' wordt gesteld dat 
de Cliënt één van de zorgvormen licht, midden of zwaar krijgt. De essentie 
van begeleiding licht (persoonlijke verzorging) is heel anders dan bij 
begeleiding midden of zwaar. Deze laatste is gericht op ondersteuning bij 
zelfregie en sociale problematiek. Wij zijn van mening dat twee zorgvormen 
naast elkaar mogelijk moeten zijn, omdat de problematieken en de aard van 
de hulpverlening fundamenteel anders zijn. Kunt u dit aanpassen? 
 

Wij passen dit als volgt aan: 
Combinaties van begeleiding licht, midden of zwaar zijn niet mogelijk. Uitzondering 
hierop vormt de inzet van begeleiding voor persoonlijke verzorging.    
 

250 Wmo 
 

Bijlage 1 
 

De productbeschrijving 'dagbesteding licht' beschrijft een drietal 
doelgroepen. Wij vragen deze aan te vullen met de doelgroep ouderen en/of 
te benoemen dat de genoemde doelgroepen niet limitatief zijn.  
 

Alle dagbestedingsvormen staan open voor Cliënten met een ondersteuningsvraag die 
valt binnen de Wmo. Voor de genoemde doelgroepen vragen we van Aanbieder extra 
aandacht voor de accenten die zijn aangegeven. 
 

251 Wmo 
 

Bijlage 1 De productbeschrijving 'kortdurend verblijf' stelt dat de vergoeding bestaat 
uit huisvestingskosten, verblijfskosten en hotelmatige kosten. Hoe is het 
tarief tot stand gekomen? Vanuit welke verdeling? En hoe is omgegaan met 
de normatieve huisvestingscomponent? 
 

Opdrachtgever is op weloverwogen wijze gekomen tot de vaste tarieven 2016. De wijze 
waarop de vaste tarieven tot stand zijn gekomen, staat omschreven in paragraaf 3.2 van 
de Offerteaanvraag. 
In de tarieven voor kortdurend verblijf is meegenomen de landelijke afspraak om de 
normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) 
te financieren. 
 

252 Wmo 
 

Bijlage 1 
 

Mag er naast het tarief dat genoemd wordt per productcode een 
aanvullende eigen bijdrage worden gevraagd aan Cliënten als de kostprijs 
van het Product hoger is dan de vergoeding? 
 

Nee, Opdrachtnemer dient de dienst te leveren voor  het tarief zoals dat is opgenomen. 
Opdrachtnemer mag geen aanvullende bijdrage aan Cliënt vragen.  
 

253 Wmo 
 

Bijlage 1 
 

Is het bedrag dat per productcode wordt afgesproken een bijdrage in de 
kosten of moet de dienst voor genoemd bedrag geleverd worden? 
 

De dienst moet door Opdrachtnemer worden geleverd voor het tarief zoals dat is 
opgenomen. 
 

254 Wmo 
 

Offerteaanvraag, p. 20, 
Eis 1.9  
 

Welk beeld is er bij 'een professioneel georganiseerde situatie' in een 
dagbestedingsomgeving? Vallen hier alle contacten binnen de activiteiten in 
het kader van dagbesteding onder? 
 

Het gaat om alle situaties waarbij sprake is van dagbesteding waarbij minimaal 1 
professional betrokken/aanwezig is. Voor deze zorginkoop Wmo en Jeugd geldt  voor 
alle Opdrachtnemers dat zij een VOG van hun professionele medewerkers en 
vrijwilligers moeten bezitten. 
 

255 Wmo 
 

Bijlage 1, vervoer 
 

De tarieven voor vervoer zijn laag. Dit is niet in het belang van zorg op maat. 
Bij het vervoer van kinderen zijn de tarieven hoger, waarom ook niet voor 
mensen met een beperking? 
 

Opdrachtgever hanteert voor het vervoer zowel bij het Perceel Wmo Ambulant 2016 
(volwassenen ) als voor het Perceel Jeugd ambulant 2016 dezelfde tarieven voor het 
vervoer en maakt daarbij wel een onderscheid tussen vervoer met en zonder rolstoel. 
 

 


