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Uitnodiging

Ik heb een vraag over de tarieven van 2020. Ik zag op de lijs t dat product
code 45a48 wat nu begeleiding extra is vanaf 2020 begeleiding licht is ? Ik
vroeg me af hoe dat nu gaat want die zorg begeleiding extra is niet licht
wat wij bieden maar middelzwaar. Licht is nu ook een andere product
code. Ik zou graag willen weten hoe dat dan vanaf 2020 zal gaan?

Vanaf 2020 wordt voor begeleiding onders cheid gemaakt tus s en:
Perceel 6 – begeleiding licht individueel thuis (45A58)
Perceel 3a, midden-complex – begeleiding middelzwaar (45A04)
Perceel 3a, laag-complex – begeleiding ( 45a56)
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Ins chrijving vindt plaats op bas is van de bes chreven pres taties .
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Maatwerkafs praak
Op dit moment hebben wij geen contract met Z eeland, maar is er wel
altijd de mogelijkheid om een maatwerkafs praak te maken voor een
cliënt in de vorm van een zorgopdracht. Blijft deze mogelijkheid bes taan
als wij in 2020 niet gegund worden of bes luiten niet aan te bes teden?

Als er s prake is van een incidentele s ituatie in combinatie met een
dus danig grote geografis che afs tand tus s en de feitelijke woonplaats
van de cliënt en het gecontracteerde aanbod, dan is een
maatwerkovereenkoms t mogelijk. Is deze s ituatie niet aan de orde,
dan gaan we er vanuit dat u ins chrijft, eventueel in combinatie met
andere aanbieders of via onderaannemers chap zodat deze jeugdhulp
toch geleverd kan worden.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 4 - Ontwikkelopgaven

trajectfinanciering perceel 3a
In bijlage 4 (pagina 9) wordt het volgende aangegeven:
Jaar 1,5 (januari 2020 – juli 2021) P*Q wordt nauwkeurig bijgehouden,
s tarten met ops tellen profielen.
Juli – oktober 2021 analys e van data en ops tellen van trajectprijzen.
Oktober – december 2021 matchen van profielen met trajectprijzen.
Vanaf januari 2022 invoering profielgerichte trajectfinanciering.

Als Opdrachtnemer niet akkoord gaat, dan zijn er 2 mogelijkheden:
partijen voeren de overeenkoms t uit op de oude wijze of
Opdrachtgever zegt de overeenkoms t op omdat Opdrachtnemer niet
akkoord is .
Opzegging vanuit Opdrachtnemer is mogelijk indien s prake is van
gewichtige redenen. Of er s prake is van een gewichtige reden kan nu
nog niet worden geduid en is afhankelijk van de s ituatie per 2022.

28-jun-2019 14:30

Wat dit betekent voor ons als aanbieder wordt pas duidelijk in de
komende jaren. Stel dat wij niet akkoord gaan met deze wijze van
financiering of niet akkoord gaan met de tarieven kunnen wij dan naar
aanleiding hiervan ons contract opzeggen?
4

Bijlagen / Bijlage 11 - Standaard
verwerkers overeenkoms t gemeenten

Bijlage 11 Standaard verwerkers overeenkoms t
Z orgaanbieders en gemeenten zijn ieder afzonderlijk verwerkings verantwoordelijke in de zin van de AVG, dit is ook het s tandpunt van de
Autoriteit Pers oons gegevens .
(https ://autoriteitpers oons gegevens .nl/nl/onderwerpen/gemeente/s ociaaldomein, zie ‘praktis che vragen van gemeenten’).
In dat geval hoeft geen verwerkers -overeenkoms t te worden afges loten,
s terker nog, de door u bijgevoegde overeenkoms t s trookt dan niet met
de werkelijkheid. Vriendelijk verzoek dan ook om de s tandaard
verwerkers overeenkoms t te s chrappen en in de plaats daarvan een
overeenkoms t gezamenlijke verantwoordelijkheid op te s tellen, of de
belangrijke punten daaruit in de concept overeenkoms t op te nemen.

We zullen inderdaad de s tandaard Verwerkers overeenkoms t
vervangen door een Gegevens uitwis s elings overeenkoms t (herziene
bijlage 11). Z owel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn verwerkers
van hun eigen gegevens . In plaats hiervan zal een overeenkoms t
afges loten worden tus s en partijen voor doorgifte van
pers oons gegevens zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is .
Deze nieuwe overeenkoms t is geupload in Negometrix. Artikel 19 van
het Programma van Eis en is daarom gewijzigd.

28-jun-2019 14:30
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Gekozen platform
Vraag: Het gekozen platform vinden wij niet fijn werken. Waarom is er
gekozen voor NegometrixPortal? En niet voor het reguliere Negometrix?

In de veronders telling dat u met reguliere Negometrix vers ie 3 van
Negometrix bedoeld, hebben wij voor de Portal vers ie gekozen omdat
ons is verzekert dat de Portal vers ie gebruiks vriendelijker is en we
Negometrix vanaf 2020 tevens zullen gebruiken voor Contract- en
Leveranciers management.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Pagina 17 punt 32.4
Opdrachtgever bes chrijft: "Opdrachtnemer hanteert vas tges telde of in de
toekoms t vas t te s tellen Z eeuws e definities , zoals die van Veiligheid".
Het is ons niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Kunt u dit
toelichtingen?

In het kader van de trans formatie van de jeugdhulp werken de 13
Z eeuws e gemeenten s amen. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling
van gezamenlijke taal, definities en werkwijzen. Bes loten is om de
definitie van veiligheid s amen op te s tellen en daarnaar te handelen.
Het is te verwachten dat er in de komende periode meerdere
definities zullen worden vas tges teld.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Pag. 61. Tarief EED
U hanteert een tarief voor diagnos tiek bij uitval na /tijdens diagnos tiek en
een tarief voor het gehele traject. Hoe gaan wij om met een client die na
diagnos tiek met diagnos e EED kies t voor een andere aanbieder? Mag de
aanbieder die de diagnos tiek uitgevoerd heeft, dan 45A64 declareren?

We gaan er vanuit dat cliënten diagnos tiek en behandeling van EED
zoveel mogelijk bij eenzelfde aanbieder volgen en dat dys lexieaanbieders een s timulerende rol s pelen om cliënten zoveel mogelijk
hun traject bij eenzelfde aanbieder te laten voltooien. Dit vanuit één
van de doels telling 2 “jeugdhulp van goede kwaliteit en effectiviteit”.
Diagnos tiek is daarom alleen in rekening te brengen na uitval en niet
in de s ituatie dat de cliënt overs tapt naar een andere aanbieder.
Behandeling door een andere aanbieder kan dus niet in rekening
worden gebracht, als deze de diagnos tiek niet heeft ges teld.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

Tarief Perceel 3B
Voor aanvang van een onderzoek wordt zoals u bes chrijft in het PvE een
s chooldos s ier aangeleverd met de gegeven zorg op niveau 3. Dit dos s ier
wordt door de EED aanbieder gecontroleerd en beoordeeld, dit noemen
wij een s creening. Wanneer uit de s creening blijkt dat er onvoldoende
uitval of begeleiding gewees t is , wordt er niet over gegaan op een
onderzoek. Deze s creening neemt 1 uur in bes lag. Kunnen wij deze los s e
s creening (1 uur) wanneer deze niet over gaat in onderzoek declareren?

Nee, dat is niet mogelijk.

28-jun-2019 14:30

9
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Pag. 61 Tabel Gunnings model.
Perceel 3b moet volgens het gunnings model op pag. 61 G1, G4 en G5
aanleveren, terwijl bij G3 (op pag. 66 in de tabel, bij punt 6 'invoering
outcome indicatoren) ook over perceel 3b ges proken wordt. Graag
krijgen wij duidelijke informatie over de aan te leveren Gunnings s tukken.

Hierin zit inderdaad een tegens trijdigheid, die we als volgt oplos s en:
G3 dient ook te worden aangeleverd voor perceel 3b. We zullen het
overzicht van de gunnings criteria op bladzijde 61 aanpas s en. Deze
wordt als volgt:
G1 vis ie op s amenwerking - 50%
G3 ontwikkelopgaven – 10%
G4 Implementatieplan – 15 %
G5 Kritis che pres tatie indicatoren – 25%

28-jun-2019 14:30
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Hoofds tuk 5. Gunnings criteria
Bij iedere gunnings criteria wordt aan het eind verwezen naar par.5.1.2.
echter, is deze niet opgenomen in het document. Waar verwijs t u naar?

Bedoeld wordt paragraaf 5.2.1. Dit pas s en we aan in de teks t.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Pag. 60 "eis en aan de beroeps krachten"
Hoe verhoudt de voorwaarde van verantwoordelijkheid van de
regiebehandelaar zich tot de Jeugdwet dat iedereen die met een cliënt
werkt voor dat s tuk eindverantwoordelijk is , en kunnen we de regie en
eindverantwoordelijkheid dus niet bij iemand anders beleggen. Deze
behandelaar dient uiteraard bevoegd en bekwaam te zijn. Dus SKJ
geregis treerd orthopedagoog of orthopedagoog. Wij verzoeken dan
nadrukkelijk de SKJ eis op te nemen in de eis en aan perceel 3b.

Onderdeel van de ges chiktheids eis en is de eis van
“beroeps regis tratie” (blz 53 van het Bes chrijvend Document). Hierin
s taat dat uitvoering van jeugdhulp in perceel 3b plaats vindt door een
SKJ of BIG geregis treerde jeugdzorgwerker.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Pag. 60
U s chrijft dat er maximaal 5 aanbieders voor de gezamenlijke drie regio's
gegund zullen worden. Is er een voorkeur voor aanbieders die het gehele
gebied kunnen bereiken en daardoor eerder gegund worden?

Nee, gevraagd wordt om ins chrijving per regio. Het aantal van 4 per
regio (blz 21 van het Bes chrijvend Document) is leidend. Het
Programma van Eis en wordt hierop aangepas t.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

pag. 60. Bijzonderheden
De regio zeeland heeft nu bes chreven dat het behandeltraject voor de
helft in rekening gebracht wordt na diagnos e en de helft na afloop van de
behandeling.
Echter voor de juis theid van de maandrapportages een juis te productie
verantwoording en eindejaars luiting is dit niet wens elijk omdat het niet
mogelijk is waarde te s tellen. Het is daarom meer wens elijk de
diagnos tiek los te halen van de behandeling. € 7000,00 - €1275,00 =
€5725,00 als trajectprijs voor behandeling.
Kan de regio bovens taande in overweging nemen?

We zien diagnos tiek en behandeling als onderdelen van één traject.
Z ie antwoord op vraag 7. We nemen deze s ugges tie daarom niet over.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Inhoud van de percelen
Pag. 21, 1.4.1: Perceel 3b: Regionale jeugdhulp, Dylexie
Deze interventie heeft uits luitend betrekking op de diagnos tiek en
behandeling van Erns tige Enkelvoudige Dys lexie (EED) in de
leeftijds categorie jeugdigen tus s en de zeven en twaalf jaar.

Hier wordt inderdaad bedoel “jeugdigen van 7 tot en met 12 jaar”. Dit
zal worden gewijzigd.

28-jun-2019 14:30



Vraag: Wordt hier bedoeld voor jeugdigen van 7 tot en met 12 jaar?
(Protocol?)
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Sturing op verandering, outcome
Vraag: Pag. 27, 1.4.3: Bij het gebruik van de CQ index is gebleken dat dit
tot geen res ultaat zal leiden. Wij gebruiken een eigen outcome binnen
ons bedrijf omdat daar meer en betere res ultaten uitkomen. Mogen wij
van deze outcome gebruik maken?

De uitwerking van de outcome-indicatoren zijn nog in ontwikkeling,
vandaar dat dit onderwerp behoort tot één van de ontwikkelopgaven.
Afs praken over ins trumentaria is onderdeel van de afs praken die met
deze ontwikkelopgaaf worden gemaakt. Belangrijk daarbij is dat we
gebruik maken van ins trumentaria waardoor vergelijking mogelijk
is /wordt.

28-jun-2019 14:30
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Sturing op verandering, matched care
Vraag: Pag. 27/28, 1.4.3: Geldt Matched Care ook voor EED?

In s ituaties dat EED wordt gecombineerd met andere (jeugd)hulp,
zover dat toegelaten is vanuit het kwaliteits keurmerk/protocol, wordt
van alle contractpartijen verwacht het principe van matched care te
hanteren.

28-jun-2019 14:30

17
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Aantal malen ins chrijven op een perceel
Vraag: Pag. 43, 2.5.16: Is onze aanname juis t dat je, indien de gunning
niet is toegewezen, de niet gecontracteerde partij zich dan als nog als
onderaannemer bij een gecontracteerde partij mag voegen, na
toes temming van de opdrachtgever?

ja , dat mag.

28-jun-2019 14:30
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Beroeps regis tratie
Vraag: Pag. 53, 3.4.3: Er wordt hier een BIG en SKJ nummer gevraagd
met een kopie van de originele regis tratie. Wij s tellen voor om voor EED
te alleen het regis tratienummer in te leveren?

Niet akkoord. We vragen kopieën van originele regis traties .

28-jun-2019 14:30
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Akkoordverklaring
Vraag: Pag. 56/57, 4.2.2: Klopt het dat voor EED een
Verwerkers overeenkoms t niet verplicht is ?

Z ie vraag 4.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 11 - Standaard
verwerkers overeenkoms t gemeenten

Verwerkers overeenkoms t
Vraag: Voor zover bij ons bekend hoeft er geen verwerkers overeenkoms t
afges loten te worden tus s en gemeenten en jeudzorgaanbieders . Kunt u
toelichten op bas is van welke gegevens u deze overeenkoms t met
ins chrijvers wilt s luiten?

Z ie vraag 4.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

vraag tarieven
Ik heb een aantal cliënten die nu vallen onder product code 45a48 of
45A52. Deze producten gaan in tarief omlaag en er s taat ook een andere
bes chrijving bij bijvoorbeeld lichte begeleiding, Terwijl dit geen lichte
begeleiding is . Wij zullen ook gaan aanbes teden op perceel 3a. Kunnen
deze cliënten andere product codes krijgen met onderbouwing van ons
waarom? Want zij vallen niet in licht. (nieuwe code 2020)en voor code
45a52 zullen ze dan vallen in begeleiding middelzwaar(code 2020)

Z ie vraag 1.

28-jun-2019 14:30
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Orthopedagogiek De Korte
N.a.v. Bes chrijvend document p. 49 U3 Verklaring van de Belas tingdiens t:
welke van deze twee moet het zijn, Verklaring betalings gedrag keten- en
inleners aans prakelijkheid of Verklaring betalings gedrag nakoming fis cale
verplichtingen?

Het gaat om de Verklaring betalings gedrag nakoming fis cale
verplichtingen.

28-jun-2019 14:30

Nr.

Referentie

Vraag

Antwoord

Gepubliceerd

23

Ins chrijving / E3

Er worden in perceel 3a 75 pres taties gevraagd, is dit per deelnemer
aan het s amenwerkings verband of mogen de pres taties van de
deelnemers bij elkaar opgeteld worden om zo tot 75 te komen

Deze eis geldt per deelnemer. Een deelnemer kan bij ins chrijving gelijk
zijn aan een s amenwerkings verband. De eis van ervaring met 75
cliënten mag bij een ins chrijving in een s amenwerkings verband van de
afzonderlijke leden bij elkaar opges teld worden

28-jun-2019 14:30
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Ins chrijving / / Standaardformulier C Beroep technis che bekwaamheid.docx

perceel 3a
dienen alle geleverde pres taties in dit perceel uitgevoerd te worden door
s kj geregis treerden? In het programma van eis en lijkt dit niet ges teld te
worden bij de bes chrijving van vers chillende pres taties , eis en aan
beroeps krachten

Ja, alle geleverde pres taties in dit perceel dienen uitgevoerd te
worden door SKJ of BIG geregis teerden. Deze eis wordt aangevuld met
profes s ionals die geregis treerd s taan in het Regis ter Vaktherapie en
die een aanvullende opleiding en/of ervaring hebben met jeugdhulp en
die onder de verantwoordelijkheid van een SKJ en/of BIG
geregis treerde jeugdzorgwerker jeugdhulp uitvoeren. Deze eis (E5,
bladzijde 53 van het Bes chrijvend Document) wordt aangepas t. .

28-jun-2019 14:30
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Ins chrijving / / Standaardformulier B Beroep financiële draagkracht.docx

aans prakelijkheids verzekering
Per perceel wordt een minimale dekking aangegeven. over welke
verzekering gaat had, betreft het hier bedrijfs aans prakelijkheid of
beroeps aans prakelijkheid waar de bedragen betrekking op hebben?

Het gaat om beroeps aans prakelijkheid.

28-jun-2019 14:30
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1.3.2. Minder aanbieders actief in Z eeland
De wachtlijs ten lopen s neller op bij een gelijkblijvende hulpvraag en
minder aanbod.

Deze aanbes teding is gericht op het bieden van een pas s end,
toereikend aanbod voor heel Z eeland. In de s trategis che fas e is
uitgebreid onderzocht/geanalys eerd hoe dit behaald kan worden. De
huidige aanbes teding is hiervan het res ultaat.

28-jun-2019 14:30

1. Hoe verhoudt ‘de krapte bes trijden’ zich tot minder aanbieders
contracteren?
2. Hoe nemen de gemeenten hierin hun verantwoordelijkheid?



27

Bijlagen / Bes chrijvend Document

1.4.1. - Minder aanbieders en Regie bij gezin
Hoe verhoudt de regie bij gezin en keuzevrijheid (jeugdwet eis !) zich tot de
grote beperking in het aantal aanbieders ?

De hoeveelheid te contracteren aanbieders biedt ruimte voor
differentiatie in het aanbod. Er blijft een ruime keuzevrijheid voor
cliënten via divers e s amenwerkings mogelijkheden.

28-jun-2019 14:30
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1.4.1. Samenwerkings verband
Wordt een s amenwerkings verband gerekend als één ins chrijving, of
wordt een ieder afzonderlijk beoordeeld?

Ins chrijving in een s amenwerkings verband geldt als één ins chrijving.

28-jun-2019 14:30
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1.4.1. Samenwerkings verband telt als één aanbieder, of als meerdere?
1.4.1. Indien een s amenwerkings verband afzonderlijk beoordeelt wordt:
kan het dan gebeuren dat niet iedere deelnemer gecontracteerd wordt,
als het maximum van 8 deelnemers voor perceel 3a bereikt is ?

Z ie vraag 28.

28-jun-2019 14:30
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1.4.1. Samenwerkings verband 10 zorgvormen
1.4.1. Wij kunnen als kleine aanbieder alleen ins chrijven in s amenwerking
met andere partijen om zo de gevraagde 10 zorgvormen te bieden. Wat
gebeurt er wanneer enkele aanbieders niet gecontracteerd worden en zo
de 10 zorgvormen niet behaald worden?

Ins chrijven met een s amenwerkings verband wordt beoordeeld als 1
ins chrijving en gezamenlijk gecontracteerd (indien voldaan wordt aan
alle eis en en criteria)

28-jun-2019 14:30
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1.4.1. Beoordeling van een s amenwerkings verband
1.4.1. Wij zijn een aanbieder met een groot marktaandeel in de
dys lexiezorg (perceel 3b) in Z eeland en een relatief klein aantal cliënten
voor bas is GGZ (valt binnen perceel 3a). U geeft aan een beperkt aantal
aanbieders te contracteren voor beide percelen. Hieronder wat vragen
om te ontdekken waar wij als organis atie vers tandig aan doen… Voor
perceel 3a zullen we een s amenwerking aangaan met andere
zorgaanbieders met eenzelfde vis ie. Voor perceel 3b geldt individuele
ins chrijving.

Vraag 1: Dat kan zich voordoen. Beoordeling per perceel vindt
afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar plaats .
Vraag 2: Ja, dat kan.
Vraag 3a: Ja, per perceel dient er apart te worden inges chreven. Dit
dient in de aanbiedings brief aangegeven te worden. Beoordeling vindt
plaats per perceel.
Vraag 3b: Niet aan de orde. Z ie antwoord vraag 3a.

28-jun-2019 14:30



Vraag 1. Kan een ins chrijver op 2 percelen ins chrijven en voor het ene
perceel gecontracteerd worden, en voor het andere perceel niet?
Vraag 2. Kan men zich tegelijkertijd in s amenwerking (perceel 3a) als
individueel (3b) ins chrijven?
Vraag 3. A. Z o ja:
moet ik dan twee aparte ins chrijvingen indienen, of dienen we een
duidelijk onders cheid te maken wanneer het over welk perceel
gaat?
hoe gaat de beoordeling dan in zijn werk, over het totaal (3a en 3b)
wat zeer kan vers chillen in inhoud en uitvoering? Of per perceel?
Vraag 3 B. Z o nee: Ik kan dan kiezen ófwel zelfs tandig in te s chrijven op
3a en 3b s amen, ófwel in s amenwerkings verband ins chrijven op 3a en
3b s amen.
kan het gebeuren dat het s amenwerkings verband als geheel niet
gecontracteerd wordt en ik dáardoor niet meegenomen wordt in de
beoordeling van perceel 3b?
kan het gebeuren dat door onze beoordeling op perceel 3a
negatieve invloed heeft op de beoordeling op perceel 3b?
32
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1.4.1. Samenwerkings verband beoordeling
1.4.1. Bij een s amenwerkings verband is één penvoerder maar ieder
dient een eigen ins chrijving in. In de uitleg op de gunnings criteria zullen
de leden bouwen op elkaars expertis e. Heeft het ‘afvallen’ van een of
meerdere s amenwerkings verband leden tijdens de beoordeling daarmee
een negatief effect op de andere ins chrijvers ? Z ij hebben immers
inges chreven met het idee met elkaar ‘een’ ins chrijving te zijn.

Een s amenwerkings verband geldt als één ins chrijver. Deze wordt als
geheel beoordeeld.

28-jun-2019 14:30
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1.4.3. Outcomecriterium 3b
1.4.3. Outcome 3b – dit is niet van toepas s ing op de EED zorg. Is de
inkooporganis atie hiermee akkoord?

Z ie antwoord vraag 9.

28-jun-2019 14:30
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1.6. Overgangs recht
1.6 Overgangs recht – Onder welke contractvoorwaarden en tarieven
worden deze kinderen in 2020 behandelt?

Indien een huidige contractant vanaf 2020 niet langer een (raam)
overeenkoms t heeft, dan zijn de huidige contractvoorwaarden uit
artikel 4.3 van toepas s ing. In deze s ituaties blijven de des betreffende
productnummers met tarieven uit 2019 gehanteerd.

28-jun-2019 14:30
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2.5.5. Gezamenlijk
2.5.5. Tellen zij als één aanbieder? Wat gebeurt er als een deel
gecontracteerd wordt?

Z ie antwoord vraag 32.

28-jun-2019 14:30
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2.5.16 Ins chrijven op twee percelen
2.5.16 Wij willen op twee percelen ins chrijven, worden deze los van
elkaar beoordeeld? Dit ook in relatie tot 5.3: één antwoord per aanbieder
wordt beoordeeld. De zorgvormen vers chillen dermate van elkaar
(langdurige hulp vs . kortdurend, op de s chool vs . op locatie in nabijheid
van cliënt, vas ts taande werkwijze vs . grote inbreng van de profes s ional
in de invulling van de hulp) dat één antwoord geven heel las tig is , zo niet
onmogelijk.

In 5.3 s taat dat één antwoord per (van toepas s ing zijnde)
gunnings criterium wordt gevraagd. Indien Deelnemer voor meerdere
percelen ins chrijft mag Deelnemer per perceel het maximaal aantal A4tjes aanleveren, elk toeges pits t op het perceel waarvoor Deelnemer
ins chrijft.
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3.4.1. 10 zorgvormen
3.4.1. Mogen de s amenwerkings verbanden hun zorgvormen bij elkaar
optellen om met elkaar tot de 10 zorgvormen te komen?

ja, dat mag.
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3.4.1. Referent
3.4.1. Mag de inkooporganis atie Z eeland als referent gekozen worden,
de regio is al jaren bekend met onze jeugdhulp.

De Inkooporganis atie Jeugdhulp Z eeland geldt niet als referent.
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3.4.4. Ik vraag me af of dit AVG technis ch mag?
Hoe heeft de IOZ de privacy hieromtrent geborgd? Kan dit ook op
populatieniveau?

De eis betreft het lidmaats chap van een beroeps vereniging voor de
individuele jeugdzorgwerkers . Opdrachtgever gaat hiermee zeer
zorgvuldig om. Deze gegevens worden na toets ing van door
Opdrachtgever vernietigd. Deze eis blijft onveranderd.
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5.3.2. Borgings plan
5.3.2. 3 -> wat is een ‘borgings plan’.

Een borgings plan is een plan dat bes taat uit minimaal de onderdelen
genoemd onder 3b op bladzijde 65 van het Bes chrijvend Document

28-jun-2019 14:30
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5.3.4. Cliënttevredenheid
5.3.4. 1 Z eeuws e cliënttevredenheid; dit lijkt dubbelop met de
outcomeinformatie die gevraagd wordt. Hoe ziet de inkooporganis atie dit?

Z ie de toelichting op deze ontwikkelopgaaf op bladzijde 6 van bijlage 4.
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6.3. Loting
6.3 Loting: Waarom kunnen gelijks corende aanbieders de opdracht niet
allemaal gegund krijgen?

Hoewel er aan meerdere partijen gegund wordt is een rangorde
nodig, er is immers wel een maximum aan de te s electeren partijen.
Loting vindt alleen plaats als het maximaal aantal te s electeren
partijen is behaald in combinatie met een gelijke s core.
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In het algemeen - beperkt aantal aanbieders
Ik blijf mij erg verbazen over de keuze van de Inkooporganis atie om een
dermate klein aantal aanbieders te willen contracteren. Volgens mij heeft
dit grote (negatieve!) gevolgen voor de Z eeuws e jeugdhulp.

Door het bieden van de mogelijkheid om in te s chrijven in
vers chillende s amenwerkings cons tructies kan er een kwalitatief en
gedifferentieerd aanbod gecontracteerd worden. Er is daarmee ruimte
voor identiteits gebonden jeugdhulp. Tevens blijft/wordt er ruimte
gegeven aan allerlei s amenwerkings vormen.

28-jun-2019 14:30

Als er s prake is van een koppeling met de VIRZ en daarmee
voldoende waarborg is dat de werking van de VIRZ daarmee bereikt
wordt, dan is dit voldoende.
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Denk bijvoorbeeld aan:



De krapte op de arbeids markt en daardoor de moeilijkheid om een
grote toes troom zonder wachttijd te verwerken als je de zorg van
collega-aanbieders moet overnemen.
Het gevoel met andere jeugdhulpins tanties te moeten concurreren
op 'moois t verwoorde jeugdhulpplan' in plaats van met elkaar
kunnen s taan voor goede zorg (een beetje concurrentie is gezond
voor de zorgkwaliteit, de 'marktwerking' zorgt al dat cliënten kiezen
voor de 'bes t pas s ende' aanbieder)
Het aantal lokaal geves tigde kwalitatief goede organis aties en
zzp'ers die s traks geen inkomen meer hebben terwijl er veel
jeugdigen op hulp wachten (hoe legt de inkooporganis atie dit aan
hen uit?)
De keuzevrijheid voor ouders , ouders kiezen voor onze hulp op
bas is van onze identiteit. Z eker binnen de bas is ggz behandelen wij
veel kinderen op de s chool met een behandelaar die bekend is op
de s chool. Op deze manier is de drempel voor ouders veel lager.
We kunnen zo tijdig hulp bieden aan hen voor wie de s tap naar de
ggz (veel) te groot is .
De voordelen zijn daarentegen mijns inziens beperkt:
Minder 's parringpartners ' voor de gemeenten - dit kan ook opgelos t
worden door een fys ieke overlegtafel en daarnaas t een digitale
overlegtafel voor niet-genodigden.
Minder adminis tratief 'gedoe' met een veelheid aan aanbieders kaders s tellen als financier, adminis tratie niet op orde is geen
verlenging van de overeenkoms t, in wezen zou alles
geautomatis eerd moeten kunnen werken.
Meer s amenwerking - ook dit kan verplicht worden zonder het
maximum aan het aantal aanbieders te s tellen. STerker nog: het
ris ico is nu dat goede s amenwerkings vormen die al bes taan (zoals
de Samenwerking Chris telijke Jeugdhulp Z eeland, waarin divers e
reformatoris ch chris telijke aanbieders verenigd zijn) uit elkaar
vallen, terwijl deze partners elkaar al uits tekend weten te vinden.
Ik zou het fijn vinden als gemeente inhoudelijk zou willen reageren op
genoemde punten en de keuze opnieuw zou willen overwegen nu het nog
kan.
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Eis 20 - VIRZ
1. Onze organis atie werkt landelijk. Aans luiting op de VIR is een
landelijke eis . Wij hebben ons op advies van ggd hollands midden
aanges loten op JeugdMatch, vanwege onze s tatutaire ves tiging
(hoofdkantoor) en hebben voor alle overige zorgregio’s een
Toetredings overeenkoms t getekend waarmee we akkoord gaan met
de geldende voorwaarden in de des betreffende regio. We willen
voorkomen dat onze orthopedagogen en ps ychologen onnodig een
veelheid van wachtwoorden, s ys temen en regels hoeven te
doorwors telen. Via JeugdMatch (is gekoppeld aan VIR) kan gewoon
ges ignaleerd worden in Z eeland. Mogen wij er vanuit gaan dat dat
ook in Z eeland voldoende zal zijn?
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Eis 22. Cliënttevredenheid
1. Onze branchevereniging laat jaarlijks onafhankelijk
cliënttevredenheids onderzoek uitvoeren door Parantion. Wij krijgen
een terugkoppeling op populatieniveau, dit vanwege de privacy van
de cliënten. Een Z eeuws e cliënttevredenheid is voor onze cliënten
dus een dubbele belas ting. Hoe ziet de regio dit?

De te ontwikkelen Z eeuws e cliënttevredenheids meting zal de
organis atie gebonden meting vervangen dan wel gebruiken,
afhankelijk van de uitwerking van deze ontwikkelopgaaf. Cliënten
worden dus éénmaal bevraagd.
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Eis 28
28.2 Vanwege de ontwikkel- en uitvoerings kos ten van nvo/nip
geaccrediteerde s cholingen hangt hier voor onze organis atie een
kos tenplaatje aan. Bovendien werkt niet ieder lid van het
s amenwerkings verband met profes s ionals met hetzelfde
opleidings niveau cq. regis tratieverplichting. De nvo/nip geaccrediteerde
s cholingen van onze organis atie zijn dan niet pas s end. Hoe ziet de regio
dit dan voor zich?

Het is aan de leden van het s amenwerkings verband om onderling
afs praken te maken over s choling. Er kan s prake zijn van differentiatie
in s choling- en des kundigheids behoefte binnen een
s amenwerkings verband. Als s cholings aanbod niet van toepas s ing is
voor andere leden binnen het s amenwerkings verband, dan kunnen
wellicht andere s amenwerkings verbanden hiervan gebruik maken (eis
28.2).
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Eis 29. Hulp bieden op een door cliënt gekozen tijd en plaats
Ouders /cliënt hebben keuze in de locatie en tijds tip van de behandeling.
Stel dat alle ouders graag op dins dag om 14.00u zouden willen, dan is
dat logis cherwijs niet te realis eren. Wij zijn van mening dat je een
behandelmoment kies t in goed overleg s amen met ouders , s chool en de
behandelaar. Op deze manier werkt het op dit moment naar tevredenheid
van alle betrokkenen.

Ja, wij begrijpen deze overwegingen. In eis 29.1 is daarom opgenomen
dat er s prake moet zijn van “binnen redelijke grenzen”.

28-jun-2019 14:30

Het s amenwerkings verband wordt gezien als één ins chrijving en
daarmee worden de leden van het s amenwerkings verband
gezamenlijk gecontracteerd. De leden worden niet apart beoordeeld.
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Welk ervaren probleem wil gemeente met deze eis oplos s en?
Begrijpt gemeente dat wij s oms gedwongen zijn behandelingen
clus teren op 1 centrale locatie in een gemeente wanneer er s lechts
1 of 2 cliënten per s chool in behandeling zijn (cliënten komen dan
van vers chillende s cholen naar de behandellocatie).
Begrijpt de gemeente dat -wanneer iedere cliënt zijn eigen locatie
kies t- we niet kunnen beantwoorden aan de vraag (capaciteit) en
ook niet de middelen hebben om per dag een paar uur aan extra
reis tijd te bekos tigen? Nog los van het feit dat niet iedere locatie
ges chikt is als behandellocatie.
Bovens taande in ogens chouw nemend, kan de eis aangepas t
worden naar: aanbieder overlegt met cliënt/ouders over locatie en
tijds tip die pas s end is voor het gezin?
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Perceel 3a Eis 2
Perceel 3a, eis 2: Geldt de minimale aantal zorgvormen (10 s tuks ) per
ins chrijver of in totaliteit per s amenwerkings verband? Indien het laats te:
wat gebeurt er wanneer een van de ins chrijvers van het
s amenwerkings verband de opdracht niet gegund krijgt?

Nr.
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Perceel 3b
Perceel 3b: Hier s taat dat er 4 aanbieders gecontracteerd worden per
regio en in totaliteit max 5.

Dit is inderdaad maximaal 4 per regio en daarmee maximaal 12 voor
Z eeland
Dys lexie wordt gezien als regionale jeugdhulp, bes taande uit
behandeling die ambulant plaats vindt en waarbij uitvoering en
s amenwerking (met name met het onderwijs ) op regionaal niveau
vereis t is .

28-jun-2019 14:30

Vraag 1: Moet dit niet in totaliteit max 12 zijn? Wanneer in iedere regio 4
andere preferred aanbieders gecontracteerd worden meot dat toch
mogelijk zijn?



Vraag 2 aanvullend op het voorgaande: wat is het voordeel voor de
gemeenten om in 3 regio’s 4 aanbieders te hebben (dus : 12 maximaal)
ten opzichte van de huidige s ituatie dat er in totaal 12 aanbieders zijn?
Vraag 3 aanvullend op het voorgaande: Hoe gaat gemeente om met
regios cholen of s cholen op het grens gebied van een regio, wanneer een
aanbieder niet in heel Z eeland gecontracteerd is ? Is er dan de
mogelijkheid voor s cholen en ouders om toch voor een andere
gecontracteerde aanbieder te kiezen, zodat de s amenwerking tus s en
aanbieders en s chool optimaal blijft en s chool niet aan een tweede
behandelins telling en behandelmethode hoeft aan te pas s en?
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Bijlagen 4-5-6
Bijlage 4 – 5 – 6: Ontwikkelopgaven, KPI’s en doels tellingen. Het zijn drie
zeer uitgebreide documenten met een veelheid van punten eronder
hangend (bijv. uits plits ing inhoudelijk en proces matig). Vanwaar de
veelheid aan eis en en doelen, kan de gemeente dit hers chrijven tot een
kernachtige vis ie zodat we op 1 januari ook met elkaar weten waar we
voor gaan? Welke bijlage ziet de gemeente als ‘het mees t belangrijk’?

De KPI’s zijn gekoppeld aan de doels tellingen. In de eers te kolom van
de KPI-bijlage s taat de referentie naar de doels telling (Kritis che
Succes Factor). De ontwikkelopgaven zijn gericht op optimalis ering van
de doels tellingen.
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Opgave 3
Bijlage 4, opgave 3: Dit vraagt gedegen wetens chappelijk onderzoek,
faciliteert de opdrachtgever hierin?

Z oveel mogelijk wordt aanges loten bij landelijk, wetens chappelijk
onderzoek. Het NJI (Nederlands Jeugdins tituut) heeft een databank met
effectieve interventies . Z ie https ://www.nji.nl/nl/Databank/DatabankEffectieve-Jeugdinterventies /Erkende-interventies . Deze databank is in
ontwikkeling en wordt (nog s teeds ) uitgebreid. Het NJI heeft
aangeboden hierin voor de Z eeuws e gemeenten te onders teunen.
Afhankelijk van de gezamenlijk ges telde res ultaten, kan bes loten
worden extra middelen bes chikbaar te s tellen. Mogelijk kan het
trans formatiefonds hiervoor ingezet worden. Z ie
https ://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/trans formatiefonds .
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KPI 1.2 Wachttijden
Bijlage 5 KPI 1.2 – doelt de opdrachtgever hier op de wachttijden uit het
programma van eis en 35.1?

Met KPI 1.2 wordt de feitelijke wachttijd gemeten. De uitkoms ten
worden vergeleken met de eis 35 uit het Programma van Eis en.
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Doels telling 1 - s choling jeugdhulpprofes s ionals
Bijlage 6 doels telling 1 – s choling voor jeugdhulpprofes s ionals . Niet voor
alle jeugdhulpprofes s ionals zijn de genoemde thema’s relevant. Door de
s trenge herregis tratie eis en van s kj en nvo/nip volgen onze collega’s
zeer veel bij- en nas choling, welke geaccrediteerd is . Dit is een grote
kos tenpos t voor ons als jeugdhulporganis atie. Extra s cholings momenten
vanuit de gemeente zijn voor ons niet betaalbaar, faciliteert de
inkooporganis atie deze tijd of zorgt inkooporganis atie voor nvo/nip
geaccrediteerde s choling zodat onze medewerkers er hun
herregis tratiepunten mee kunnen halen?

Deze doels telling wordt in overleg met de jeugdhulpaanbieders
uitgewerkt, waarbij het uitgangs punt is om s choling zo effectief
mogelijk te organis eren. Rekening gehouden wordt met allerlei
initiatieven.
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Doels telling 3 - Niet geregis treerde inzet
Bijlage 6 doels telling 3 – “In geval er s prake is van inzet van nietgeregis treerde inzet” dit mag juridis ch niet vanuit de Jeugdwet. Het kos t
ons enorm veel tijd en geld om al onze collega’s te (her)regis treren.
Graag deze mogelijkheid verwijderen uit bijlage, om mis vers tanden te
voorkomen.

Volgens de Verantwoorde werktoedeling mogen ook nietgeregis treerde (SKJ of BIG) jeugdzorgwerkers ingezet worden, mits dit
uit het gebruik van het Afwegings kader verantwoorde jeugdhulp
afgeleid wordt.
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Nieuwe productcodes nodig
Bijlage 8 – Was -wordt bijlage. Voor nieuwe cliënten geldt dat we een
nieuwe productcode nodig hebben, omdat de bekos tigings s ys tematiek en
tarieven wijzigen. In het s ys teem is het niet mogelijk om twee
vers chillende financierings vormen onder één productcode in te richten.
Er is dan immers geen mogelijkheid meer om te controleren tot welke
groep (nieuw ingekomen of overgang) de cliënt behoort. Komen hier
nieuwe productcodes voor?

Momenteel wordt het implementatieplan voorbereid, waaronder een
controle op het gebruik van gelijke productcodes voor vers chillende
pres taties , in 2019 en 2020. Omdat het aantal bes chikbare (landelijke)
productcodes beperkt is , is er s oms gekozen voor een zelfde
productcode voor een nieuwe pres tatie. Als blijkt dat gelijktijdig
gebruik niet kan, wordt hiervoor een oplos s ing gezocht en in het
implementatieplan opgenomen. Was -wordt bijlage wordt hernoemd
naar Convers ietabel.
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Signs of Safety
Vraag: Pag. 17: 32.1: Opdrachtnemer levert jeugdhulp die wordt
uitgevoerd vanuit het Oplos s ings gericht werken, aangevuld met de
aanpak van Signs of Safety (of een vergelijkbaar equivalent hiervan).
Is dit ook voor EED van toepas s ing?

Dit is voor elke jeugdhulpaanbieder van toepas s ing, dus ook voor
aanbieders van EED.
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Regiekaart de-es caleren s ociaal domein
Vraag: Pag. 17: 32.3: Opdrachtnemer hanteert de “Regiekaart dees caleren s ociaal domein , zorg en veiligheid” en de “verwijs index
ris icojongeren Z eeland” en een Ins trument voor Ris icotaxatie.
Is dit ook voor EED van toepas s ing?

Z ie antwoord vraag 56.
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Aandacht voor preventie en s port
Vraag: Pag. 18: 33.11: Aandacht voor preventie, s port, bewegen, gezond
eten en een gezonde leefs tijl maken integraal onderdeel uit van de hulp
Is onze aanname juis t dat dit niet voor EED van toepas s ing is ?

Deze aanname is niet juis t. Deze eis is van toepas s ing voor alle
aanbieders en daarmee ook voor aanbieders van EED. We gaan er
vanuit dat elke jeugdhulpaanbieder s ignaleert op mogelijke,
aanvullende onders teunings vragen.
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Pres tatie 54003- hoog s pecialis tis ch
1) Ps ychiater moet in vas t diens tverband verbonden zijn aan de
onderneming. Is het voldoende dat de ps ychiater op Z Z P bas is
verbonden is aan de ins telling?
2) Er s taat dat de behandeling primair thuis plaats vindt. Hoe hard is
deze eis ? Indien client ins temt met behandeling op de praktijk lijkt ons dit
een adequate oplos s ing.

Een Z Z P cons tructie kan voldoende zijn als aantoonbaar een
s tructurele, contractuele verbintenis is aangegaan met
Opdrachtnemer voor het leveren van ps ychiatris che inzet voor de duur
van de contractperiode, waarbij de bes chikbaarheid gegarandeerd is .
De eis dat behandeling primair in de thuis - of woonomgeving
plaats vindt is een harde eis . De Jeugdwet gaat uit van een
s ys teembenadering. Inzicht in de eigen omgeving van de cliënt en het
s ys teem dat hem/haar beïnvloedt is es s entieel onderdeel van de
behandeling. Alleen indien het omwille van de behandeling
noodzakelijk is om een cliënt niet in de thuis omgeving te behandeling,
is behandeling op de praktijk mogelijk.
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deadline 6 s eptember
Kan de deadline vers choven worden na eind s eptember? Onze
ins chatting is dat er onvoldoende tijd is om de gevraagde s tukken aan te
leveren gezien het feit dat er veel partijen tijdens de zomervakantie niet
bes chikbaar zijn i.v.m. vakantie.

Nee, de deadline blijft op 6 s eptember.
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Eis en aan de deelnemer - certificering
Dient het s amenwerkings verband in het bezit te zijn van een HKZ of ISO
9001 of iedere los s e aanbieder van het s amenwerkings verband? En zijn
andere keurmerken, zoals bijvoorbeeld het kwaliteits s tatuut ook
mogelijk?

De leden van een s amenwerkings verband bes chikken elk over een
HKZ of ISO certificering. De teks t wordt op bladzijde 52 van het
Bes chrijvend Document vervangen door : “deelnemer of (in geval van
een s amenwerkings verband) lid van een s amenwerkings verband bezit
één van de volgende certificaten”.
Een keurmerk is geen certificering. We voegen wel NIAZ toe als
certificerings ins trument.
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Eis en aan de deelnemer - verklaring belas tingdiens t
Betreft het hier een verklaring voor de pers oon of de praktijk/ins telling

Voor de praktijk.
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Eis en aan deelnemer- beroeps aans prakelijkheid
Dient de beroeps aans prakelijkheid op eigen naam (hoofdbehandelaar) of
op praktijk/ins telling?

Op praktijk-niveau.
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Eis en aan deelnemer - s tandaardformulier D
Graag meer uitleg over dit formulier. Wie dien je als referentie op te
geven (gemeente, clienten?)? En dient formulier als
s amenwerkings verband te worden ingevuld of per los s e aanbieder?

Per s amenwerkings verband op te geven.
Een referentie wordt opgevraagd van een andere (dan de
Inkooporganis atie Jeugdhulp Z eeland) organis atie, opdrachtgever
waarvoor deelnemer opdrachten heeft uitgevoerd.
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Ins chrijven in s amenwerkings verband (blz 39)
Alle aanbieders die deelnemen aan het s amenwerkings verband verklaren
hoofdelijk aans prakelijk te zijn. Wat houdt dit precies in? Graag nadere
toelichting.

De hoofdelijke aans prakelijkheid betreft de verantwoordelijkheden als
s amenwerkings verband om tot een integraal aanbod te komen,
afs praken over regievoering te maken en over de zaken genoemd bij
het penvoerders chap (bladzijde 40 van het Bes chrijvend Document).
Elk lid van het s amenwerkings verband is /blijft verantwoordelijk voor
de door hem geleverde jeugdhulp.
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Penvoerder (blz 40)
Wat is precies de invulling van het penvoerders chap. Graag nadere
toelichting. Is er een ins chatting van de uren die dit vraagt? Is er roulatie
mogelijk? Of kan er halverwege de periode gewis s eld worden van
penvoerder? Dient penvoerder expertis e te hebben op het inhoudelijke
vlak of meer het zakelijke s tuk?

De taken van het penvoerders chap s taan op bladzijde 40 vermeld. De
gevraagde kennis betreft zowel inhoudelijke als contractuele zaken.
Wis s eling van penvoerders chap is mogelijk mits er s prake is van
continuïteit in ontwikkeling, er binnen het s amenwerkings verband
mandaat hiervoor is en ins temming hierover is door Opdrachtgever.
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Wachttijden
De genoemde wachttijden zijn ons inziens niet realis tis ch en haalbaar.
Kan dit aangepas t worden?

Deze worden niet aangepas t. Wij achten deze maximale wachttijden
noodzakelijk.
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Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

maximaal aantal pagina's KPI
Er wordt aangegeven dat er maximaal 1 A3 formaat aangeleverd moet
worden. Is het de bedoeling dat er in de bijlage ges chreven wordt (moet
je er in typen?) of dient er toch een aanvullende teks t ges chreven te
worden

Onder G5 op bladzijde 68 van het Bes chrijvend Document s taat welke
informatie uitgevraagd wordt. De beantwoording mag gegeven worden
op maximaal 3 A-4tjes . De genoemde A-3 wordt hierdoor vervangen.

28-jun-2019 14:30

69

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Uniform Europees Aanbes tedings document
blz 4 van dit betreffende document wordt gevraagd naar percelen waarop
inges chreven wordt. Dient dit te worden ingevuld vanuit pers pectief van
de los s e aanbieder of vanuit het s amenwerkings verband?

Onderaan bladzijde 47 s taat dat, indien s prake is van ins chrijving in
een s amenwerkings verband, alle leden afzonderlijk een UEA in moeten
vullen.
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Uniform Europees Aanbes tedings document
De uits luitings gronden zijn niet ingevuld in dit document. Dienen we dit
zelf te doen of komt er een nieuwe vers ie van dit document waarin de
inkoop dit heeft verwerkt?

Er wordt een aangepas t vers ie bes chikbaar ges teld met deze Nota
van Inlichtingen.

28-jun-2019 14:30

71

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

2.1 Acceptatieplicht
Plaats ing van een kind in pleegzorg vraagt voldoende pleegouders .
Sterker nog, het vraagt ook om een juis te match. Op wat voor manier
kijken jullie naar een acceptatieplicht bij pleegzorg?

Voor pleegzorg gelden dezelfde eis en als voor andere
jeugdhulpvormen in het kader van pas s ende jeugdhulp.
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

5. Declarabele tijd
Bij pleegzorg wordt de directe tijd eis niet zomaar gehaald. Veel tijd zit in
adminis tratie, regie en afs temming. Daarnaas t maakt reis tijd ook een
deel uit van de uitvoering van de werkzaamheden.
Tegelijkertijd zie ik dat er een etmaal tarief is , hoe geldt deze tijds eis dan
voor pleegzorg?

De declarabele tijd geldt voor ambulante pres taties en niet voor
pleegzorg.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

35. Wachttijden
Hoe kijken jullie bij pleegzorg naar wachttijden, ook in combinatie met de
acceptatieplicht? Er moeten immers voldoende pleegouders bes chikbaar
zijn, maar ook de match moet goed zijn tus s en pleegouders en
pleegkind.

Pleegzorg wordt op gelijke wijze benaderd als andere vormen van
jeugdhulp.
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Perceel 3a
Waar valt volgens jullie pleegzorg onder? (hoog, midden of laag)

Pleegzorg valt onder Perceel 3a, laag-complex.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

Pleegzorg, etmaal tarief
Het gepubliceerde tarief per etmaal is € 43,00. Het huidige tarief is €
42,12 voor reguliere pleegzorg en € 45,56 voor cris is . Wij gaan uit van
een OVA (indexatie) van 2,5%. Daarmee komt het tarief per etmaal op €
43,17 en € 46,70. Kunnen jullie de huidige tarieven indexeren met de
OVA?

De tarieven voor 2020 worden niet geïndexeerd.
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Ins chrijving / / Standaardformulier C Beroep technis che bekwaamheid.docx

perceel 3a
bij eis en aan de onders teuning s taat dat behandeling plaats vindt op
bas is van een pers pectiefplan ovv een gedrags kundige. Hoe is dat voor
de intens ieve begeleiding?

Hetzelfde

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 1.3
Aangegeven wordt dat per organis atie s lechts 1 AGB code mag worden
gebruikt. Een bepaald product is nu op een afwijkende AGB code
gecontracteerd bij deelnemer. Ons voors tel is m.n. vanwege as pecten
rondom borgen veiligheid dit te handhaven.

Wij blijven bij onze eis dat per Opdrachtnemer één AGB-code mag
worden gebruikt. In geval van een ins chrijving in een
s amenwerkings verband, geldt dat elk lid zijn/haar eigen AGB-code
hanteert. Dit wordt in artikel 1 van het Programma van Eis en
gewijzigd.
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. perceel 1, kenmerken, lid 2
Er is s prake van een centrale toegang die per 1 januari 2020 bes chikbaar
is . Er zijn echter ook een aantal cliënten reeds in zorg die per 01-01-2020
in de nieuwe s ys tematiek thuis horen (m.n. perceel 1 en 3). Dit kan
alleen als er ruim van te voren een indicatieorgaan bes chikbaar is . Hoe
wordt hier in voorzien?

Voor de cliënten die per 1 januari 2020 in zorg zijn, worden bes chouwd
als overgangs cliënten, waarvoor de bes taande toewijzing van de
gemeente geldig blijft. Ook bij nieuwe toewijzingen vanaf 1 januari
2020 blijft de huidige werkwijze van toepas s ing, ook als er nog geen
centraal toegangs proces bes chikbaar is .
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 2.2
De hoogintens ieve zorg die deelnemer levert zit op het niveau van de
(verblijfs ) tarieven in perceel 4 (cris is ). Dit tarief wordt niet aangeboden
in perceel 1. Vb: indien na enkele dagen zorg leveren blijkt dat een cas us
zeer hoogcomplex is kan deelnemer dit zelf (blijven) doen of uitbes teden
aan landelijke aanbieders zoals bijvoorbeeld de Fjord of het Leo
Kannerhuis . Echter het tarief in perceel 1 is dan niet toereikend. Heeft de
IJZ deze s ituaties in beeld, zo ja wat is de oplos s ing? Als hiervoor geen
oplos s ing is kan dan de garantie worden gegeven dat de gemeentelijke
toegang in s taat is deze cliënt terug te nemen en door te plaats en? Ook
kan voor komen dat een cliënt hoogcomplexe zorg nodig heeft en
toegewezen krijgt maar dat deelnemer in afwachting daarvan
overbruggings zorg levert.

Dit is een terecht punt. Hierin is nog niet voorzien. We zullen deze
mogelijkheid tot het inzetten van de genoemde zeer hoogcomplexe
hulp opnemen in de eis en van Perceel 1. Hiervoor is eis 5 toegevoegd
in de eis en van Perceel 1 van het Programma van Eis en.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. perceel 1, eis en aan de bedrijfs voering, lid 4
zie vraag n.a.v. programma van eis en 2.2

Met individueel maatwerk wordt bedoeld dat voor deze cliënten gelet
op de hoog-complexe jeugdhulpvragen en dynamis che, externe
factoren, een (zeer) klantgericht jeugdhulpaanbod nodig hebben.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. eis en aan de bedrijfs voering, lid 6 en 7
Deelnemer draagt bij aan het huidige expertteam. Nu het expertteam een
contractuele verplichting wordt is de vraag hoe de inzet aangemerkt dient
te worden (cas us regie/cons ultatie o.i.d.) en op welke wijze deze inzet
bekos tigd wordt.
Dit geldt ook voor deelname aan de centrale toegang.

Deelname aan het expertteam zal onderdeel zijn van het
jeugdhulptraject en kan daarmee als onderdeel van de
behandeling/begeleiding gedeclareerd worden.
Als deelname plaats vindt op uitnodiging en er is geen relatie met een
cliënt, dan wordt hiervoor vanaf 2020 een vergoeding afges proken.
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. eis en aan de onders teuning, lid 22
Kan worden verduidelijkt wat wordt bedoeld met het accepteren van de
opbrengs ten van de ingezette pres taties ?

Indien vanuit één van de pres taties uit perceel 4, opbrengs ten zijn
behaald, werkt Opdrachtnemer verder aan/met deze res ultaten.
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. eis en aan ontwikkelopgaven, lid 5
De praktis che uitvoerbaarheid van deze ontwikkelopgave zoals invoer van
één dos s ier bij complexe en meervoudige hulpvraag s trookt niet altijd
met wetgeving, eis en vanuit andere bekos tigings kaders en de eigen
zeggens chap van de cliënten.
Kunnen wij aannemen dat deze ontwikkelopgaven bedoeld zijn als
ambitie?

De ontwikkelopgaven zijn ambities die in de contractperiode s amen
met Opdrachtnemer worden uitgewerkt. Een onderzoek naar
mogelijkheden in de wet- en regelgeving is onderdeel van de
uitwerking.
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. pres tatie 50Z 04
N.a.v. deze oms chrijving hebben wij een aantal s amenhangende vragen:

factoren die plaats vinden in de brede omgeving van de jeugdige en
die van invloed zijn op de ontwikkeling van deze jeugdige.
Verblijf zonder overnachting wordt hieruit gehaald. Teks t wordt
aangepas t bij product 50Z 04.
We nemen kennis van deze informatie. Wij lezen hierin geen vraag.
Graag concretis eren.
Aanvullend hierop s tellen wij wel als minimumeis dat tijdens de
behandeling de genoemde functies (minimaal) als onders taand een
aandeel leveren aan de behandeling:

28-jun-2019 14:30

Wat is de betekenis van/wat valt onder 'veroorzaakt door factoren
vanuit de omgeving van de jeugdige'?
'Verblijf zonder overnachting' wordt hier genoemd. Wordt hier
dagbehandeling bedoeld?
De behandelverantwoordelijkheid ligt OOK bij de ps ychiater. Er
wordt op perceel 1 en perceel 3 gewerkt in multi dis ciplinaire teams
waarin meerdere profes s ionals naas t de ps ychiater
behandelverantwoordelijkheid dragen. In deze context is de
hoofdbehandelaar tot op heden mees tal een klinis ch
ps ycholoog/GZ ps ycholoog/orthopedagoog generalis t. Dit heeft
naas t kos tenas pecten te maken met s chaars e bes chikbaarheid van
de dis cipline ps ychiater.



Bij pres tatiecode 50Z 04 zijn een ps ychiater en een multidis iplinair
team via een vas t diens tverband verbonden aan de onderneming. De
opdrachtnemer kan aantonen dat er afs praken zijn over deze
bes chikbaarheid.
Bij de pres tatiecodes 54002 en 54003 zijn een ps ychiater en een
mulitdis iplinair team op afroep bes chikbaar voor de onderneming. Ook
hier kan de opdrachtgever aantonen dat er afs praken zijn over deze
bes chikbaarheid.
Bij de pres tatiecode 43A14 is een ps ychiater op afroep bes chikbaar
voor de onderneming. De opdrachtgever kan aantonen dat er
afs praken zijn over deze bes chikbaarheid,
Bij de pres tatiecode 54001 ligt de behandelverantwoordelijkheid bij
een wetens chappelijk opgeleide GGZ -profes s ional (WO+) deze is
direct betrokken (levert minimaal 20% van de totale Cliëntgebonden
tijd).
Pres tatieoms chrijving Pres tatiecode WO+ (%) BHV/Ps ychiater (%)
S J-GGZ - extra zwaar 50Z 04 30 15
S J-GGZ - midden com. 54002 20 3
S J-GGZ - hoog com. 54003 30 7
S J-GGZ - obs ervatied. 43A14 60 10
S J-GGZ - diagnos tiek 54004 30 n.v.t.
Pres tatieoms chrijving Pres tatiecode BHV / GGZ prof (WO+) (%)
B J-GGZ - laag complex 54001 20
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 2.1
Wat wordt in dit verband bedoeld met: 'de ges telde indicatieperiode'?

Dit is de periode die meegeven wordt in de zorgopdracht van de
gemeentelijke toegang.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 2.1 t/m 2.4
Moeten de paragrafen 2.1 t/m 2.4 in s amenhang gelezen worden?

ja

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 3.2
De link 'handreikingen' verwijs t naar een document uit 2014. Er zijn in de
tus s entijd meerdere vers ies vers chenen. Via https ://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/woonplaats begins eljeugdhulp zijn de mees t recente vers ies te downloaden.

Dank voor het advies . We zullen de mees t recente vers ie gebruiken.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

4.2.1 - 2
Betekent hetgeen u hier s telt dat een deelnemer in perceel 3a een
s amenwerking aan moet gaan met minimaal een zorgaanbieder vanuit de
GGZ , J& O en LVB s ector om op deze wijze een inters ectoraal aanbod te
bieden?

Ja, dat bedoelen wij.
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

3.4.1 Competentie Perceel 3a
Betekent hetgeen u hier s telt, aan te tonen dat de pres taties bij minimaal
75 cliënten voor minimaal 1 jaar te hebben geleverd/uitgevoerd,
evenredig verdeeld over de s ectoren GGZ , J& O en LVB, dat een
deelnemer minimaal moet kunnen aantonen minimaal 25 cliënten voor
minimaal 1 jaar te hebben geleverd/uitgevoerd?

Dit bedoelen wij inderdaad.
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90

Bijlagen / Bes chrijvend Document

3.4.3 E5 Beroeps regis tratie
Er lijkt s prake van een tegens trijdigheid in deze eis . Aan te kunnen tonen
dat de uitvoering van de jeugdhulp plaats vindt ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID van een SKJ/BIG geregis treerde jeugdzorgwerker
vers us dat de daadwerkelijke uitvoering van de jeugdhulp plaats vindt
DOOR een SKJ- of BIG geregis treerde jeugdzorgwerker. Betreft het onder
verantwoordelijkheid of door?

Omwille van mogelijke tegens trijdigheid is deze Eis anders
bes chreven en aangevuld.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

3.4.3 E5 Beroeps regis tratie
Kan de digitale kopie van de originele regis traties overlegd worden bij de
ingang van de Raamovereenkoms t (1 januari 2020) ipv bij de
s luitings datum indienen ins chrijvingen (6 s eptember 2019)?

Z ie bladzijde 46 van het Bes chrijvend Document onder het kopje
“bewijs middelen”. De bewijs s tukken kunnen door Opdrachtgever
worden opgevraagd bij Deelnemer aan wie Opdrachtgever
voornemens is te gunnen. De s tukken dienen binnen 4 werkdagen na
het eers te verzoek tot overleggen, bes chikbaar zijn bij Opdrachtgever.
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Onderaannemers chap (vergoeding + s tandaardovereenkoms t)
Legt de Inkooporganis atie Jeugdhulp Z eeland de gegunde deelnemers
een bandbreedte voor een eventuele vergoeding die de hoofdaannemer
de onderaannemer mag opleggen voor adminis tratieve las ten van het
hoofdaannemers chap? Biedt de Inkooporganis atie Jeugdhulp Z eeland een
s tandaard overeenkoms t aan die gebruikt kan worden tus s en hoofd- en
onderaannemer?

Uitgegaan wordt van billijke onkos tenvergoeding voor te leveren,
onderlinge (adminis tratieve) diens ten. We leggen daarbij geen
bandbreedte op. Wij bieden geen s tandaardovereenkoms t.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

4.2.1 - 2 minimaal aanbod pres taties perceel 4a
U s telt een minimaal aanbod van 4 in hoog-complex, 4 in midden
complex en 2 in laag-complex. Mag het aanbod ook bes taan uit 5 in hoogcomplex en 5 in midden complex of 6/4? Moet er altijd s prake zijn van
minimaal aanbod van 2 in laag-complex?

Deze eis betreft perceel 3a. De ges telde verdeling van 4 in hoog, 4 in
midden en 2 in laag blijft gehandhaafd.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Eis en aan en vergoeding PGB tov Z IN
Welke eis en s tellen de gemeenten aan PGB en welke vergoeding is
hierop van toepas s ing tov Z IN ( Z org in Natura)?

PGB’s zijn geen onderdeel van de aanbes teding. Beleid en afs praken
worden door de Z eeuws e gemeenten gemaakt.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Pas t performance
Wordt er in de beoordeling van de gunnings criteria rekening gehouden
met pas t performance of worden de deelnemers s ec. en alleen
beoordeeld op bas is van de ins chrijving?

Pas t performance is geen gunnings criterium. Ervaring wel, maar dan
in de vorm van één van de ges chiktheids eis en. Z ie bladzijde 51 van
het Bes chrijvend Document

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

5.3.1 G1 c. Gezamenlijke dos s ierbeheer
Wordt verwacht dat leden van een s amenwerkings verband gezamenlijk
dos s ierbeheer voeren in 1 voor alle leden toegankelijk dos s ier?

Deze invulling hebben wij er niet aangegeven. Er wordt gevraagd naar
de wijze waarop het s amenwerkings verband s amenwerkt in het
dos s ierbeheer.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

Vergoeding code 41A15
Betreft dit een vergoeding per cliënt per uur?

Het tarief betreft een dagdeel. Dit is aangepas t.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

Indexering tarieven
Is er s prake van een jaarlijks e indexering? Z o ja waarop is deze
indexering gebas eerd?

Z ie bladzijde 33 van het Bes chrijvend Document.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Maximale opdrachtwaarde op jaarbas is 3a
Op welke wijze wordt de maximale opdrachtwaarde verdeeld over de
gegunde deelnemers ? Of wordt deze in de tijd vers preid? En is deze
gebas eerd op de omvang zoals opgenomen in de Toewijzing? Wordt de
zorg die wel is geproduceerd maar die de maximale opdrachtwaarde
overs tijgd niet vergoed?

De maximale opdrachtwaarde geldt voor het gehele perceel. De
toewijzingen van de gemeenten bepalen de uiteindelijke waarde van
de opdracht aan Opdrachtnemer.
In het Bes chrijvend Document wordt per Perceel weergegeven wat de
maximale geraamde waarde van de Opdracht naar verwachting
bedraagt per jaar. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan
deze opgave van de geraamde waarde van de onderhavige Opdracht.
Het is louter en alleen bedoeld als indicatie, zodat ins chrijver enig idee
heeft van de omvang van de opdracht.
Wel is het zo dat op het moment dat de raamovereenkoms t de
geraamde waarde overs tijgt, wij verplicht zijn om opnieuw aan te
bes teden.
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Maximale opdrachtwaarde op jaarbas is 3a
Indien de maximale opdrachtwaarde is overs chreden maar het
kalenderjaar nog niet is vers treken wordt dan verwacht dat de gegunde
deelnemer s topt met productie en nieuwe ins troom plaats op een
wachtlijs t?

Antwoord:
Nee. De maximale opdrachtwaarde die is opgenomen in het
bes chrijvend document geldt alleen ter indicatie. Z ie het antwoord op
vraag 99.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

1.4.2 pagina 25 bovenaan
In het Bes chrijvend Document s taat vermeld dat ‘Inkooporganis atie
regis s eert het uitwerkings proces , s amen met jeugdhulpaanbieders uit
bepaalde percelen’. Welke jeugdhulpaanbieders zijn dit en wat zijn de
ges telde criteria om aan dit uitwerkings proces te mogen deelnemen?

De des betreffende percelen zijn genoemd bij de ontwikkelopgaven in
bijlage 4.
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

5.2.1 Score beoordeling
U geeft aan dat er s prake is van een 3-tal mogelijk s cores af te geven
door het gehele beoordelings team. Op welke wijze wordt objectief
onders cheid gemaakt tus s en een s core van 100/80/60?

De s cores 100/80/60 hangen s amen met de beoordeling zeer goed
(100), goed (80) en voldoende (60). De elementen waarop beoordeeld
wordt is terug te vinden in het beoordelings kader (bladzijde 63 van de
herziene vers ie van het Bes chrijvend Document). Tijdens de plenaire
s es s ies van het beoordelings team zullen de s cores gerelateerd
worden aan de mate waarin is voldaan aan het beoordelings kader.
Door een gedifferentieerde s amens telling van het beoordelings team
en een onafhankelijk proces begeleider wordt een zo groot mogelijke
objectiviteit bereikt.
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

formaat lettertype gunninfgs criteria
Wat is het lettertype en de regelafs tand die gehanteerd moet worden mbt
de gunnings criteria?

Calibri; lettergrootte 11, regelafs tand maximaal 1.15.

28-jun-2019 14:30
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104

Bijlagen / Bijlage 10 Bedrijfs voerings protocol V3.0

s er een mogelijkheid voor een opt-out indien de cliënt niet wens t dat zijn
gegevens worden gedeeld met het toegangs team/inkooporganis atie?
Wat is de werkwijze in het geval van een opt-out? De cliënt wens t niet dat
zijn gegevens worden gedeeld met het toegangs team/inkooporganis atie?

Nee, hiertoe is geen mogelijkheid. In het huidige berichtenverkeer
wordt geen diagnos e meegegeven, dus OPT-out is niet meer van
toepas s ing
De verantwoordelijkheden van de gemeenten in de jeugdwet zoals
onder meer de check op het woonplaats begins el vereis t dat
gemeenten geïnformeerd worden over een aantal bas is gegevens van
de cliënt. Als veiligheid (ihkv geheime plaats ing) in het gedrang is , dan
kunnen de gegevens achterwege blijven. Dit gebeurt dan in af- en
ins temming met de Toegang.

28-jun-2019 14:30

105

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Herzienings claus ule 1.6
Onder het kopje Mogelijke wijzigingen in het bes chrijvend document wordt
melding gemaakt van de opname van herzienings claus ules in de (Raam)
overeenkoms ten op s traffe van ontbinding van de overeenkoms t bij het
niet akkoord gaan met deze nog vorm te geven wijzigingen. Wij zien dit
als een onzekerheid die ris ico’s met zich meebrengt, vooral de wijziging
in bekos tiging, voor de deelnemer. Gaan de herzienings claus ules
voorafgaande aan de ondertekening van de Raamovereenkoms t voorzien
worden van duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige
herzienings claus ules , die ten mins te oms chrijven:

De herzienings claus ule is opgenomen omdat de wijzigingen reeds nu
voorzienbaar zijn. Duidelijk is welke wijziging in de bekos tiging gewens t
is . Opdrachtnemers kunnen dus reeds nu voorzien wat er in de
toekoms t wijzigt. Om het belang van Opdrachtnemer te bes chermen is
aan de herzienings claus ule gekoppeld dat Opdrachtnemer ten tijde
van de looptijd van het contract ook niet akkoord kan gaan met de
wijziging. Gevolg daarvan is wel dat Opdrachtgever de overeenkoms t
in dat geval kan opzeggen.

28-jun-2019 14:30



o de omvang en de aard van de mogelijke wijzigingen of opties , en
o de voorwaarden waaronder deze kunnen worden gebruikt,
o en de algemene aard van de opdracht niet verandert.
106

Bijlagen / Bes chrijvend Document

PVE - 13
Vallen wins tuitkeringen aan bes tuurders in bes loten vennoots chappen
(bv's ) Wet normering topinkomens (WNT) onder de gemaximeerde WNT
s alaris s en zoals benoemd in deze aanbes teding?

nee

28-jun-2019 14:30

107

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Akkoord vragen voor inzet van onderaannemer
Op welke wijze moet de gegunde deelnemer akkoord vragen aan de
Opdrachtgever in geval van de inzet van een onderaannemer?

Schriftelijk verzoek aan Opdrachtgever waarin de volgende zaken
worden vermeld:
Naam Onderaannemer, voorzien van KvK-nummer
De pres taties waarvoor onderaannemer wordt ingezet
Een indicatie van de jaaromzet dat door Onderaannemer wordt
uitgevoerd
De conceptovereenkoms t die tus s en Hoofd- en Onderaannemer wordt
afges loten.

28-jun-2019 14:30

108

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Aantal aanbieders opdracht 3a
In het Bes chrijvend Document is het aantal opdrachtnemers
gemaximeerd op 8 per regio. Wordt een opdrachtnemer die ins chrijft als
inters ectoraal s amenwerkings verband dat bes taat uit bijvoorbeeld 3
zorgaanbieders gezien als 1 opdrachtnemer?

ja

28-jun-2019 14:30

109

Ins chrijving /

Bes taat de mogelijkheid om binnen 1 regio in perceel 3a, bijv. regio
Z eeuws -Vlaanderen, in meerdere s amenwerkings verbanden deel te
nemen?

nee

28-jun-2019 14:30

110

Bijlagen / Bes chrijvend Document

SVVG De Schuts e te Kes teren.
Wat gebeurt er met een aanvraag van een client die bij een door haar
gewens te zorgaanbieder zorg wil afnemen, maar deze zorgaanbieder
heeft geen contract kunnen krijgen. De client heeft toch de regie?

De cliënt kan kiezen uit het gecontracteerde jeugdhulpaanbod. Als in
afs temming met de toegang blijkt dat de jeugdhulp door een ander
geboden moet worden, dan kan deze zorgaanbieder de zorg leveren
aan de cliënt door zich als onderaannemers chap aan te s luiten bij een
hoofdaannemer.

28-jun-2019 14:30

111

Bijlagen / Bes chrijvend Document

SVVG De Schuts e
Als er met een s amenwerkings verband een contract is afges loten, moet
er dan toch door de afzonderlijke zorgaanbieders gedeclareerd worden of
moet het s amenwerkings verband dan declareren.

Declaratie vindt afzonderlijk plaats door de leden van het
s amenwerkings verband, die elk hun eigen AGB-code hebben.

28-jun-2019 14:30
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112

Bijlagen / Bes chrijvend Document

SVVG De Schuts e
Alle aanbieders binnen een s amenwerkings verband zijn hoofdelijk
aans prakelijk. Is dit alleen voor de eigen productie van de aanbieder of
voor de gehele productie van het s amenwerkings verband?

Z ie antwoord vraag 65

28-jun-2019 14:30

113

Bijlagen / Bes chrijvend Document

SVVG De Schuts e
Onze ins telling is gemoeds bezwaard en daarom niet verzekerd. Voor de
WLZ accepteren de zorgkantoren een borgs tellings garantie van € 2.5
mln. van onze vas tgoeds tichting. Hoe gaat Jeugdhulp Z eeland hier mee
om?

Indien een Deelnemer op andere wijze aans prakelijkheids ris ico’s heeft
afgedekt, dient Deelnemer dit te bes chrijven en te tonen. Uit de borg
moet dan wel duidelijk worden dat borg wordt ges taan voor eventuele
aans prakelijkheid in verband met de uitvoering van de opdracht. Op
de voorwaarden conform paragraaf 3.3.1 van het bes chrijvend
document.

28-jun-2019 14:30

114

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

N.a.v. 2.2 - Kwaliteit van zorg
Op het ggz-deel van de jeugdhulp zijn vers chillende richtlijnen en normen
van toepas s ing, onder meer geformuleerd door het kwaliteits ins tituut en
in wetgeving. Onder meer vanuit de IGJ wordt daarop toegezien. Het
kwaliteits keurmerk HKZ beves tigt onafhankelijk dat genoemde regels en
richtlijnen worden gevolgd, ook middels audits . Vols taat toets ing door IGJ
en HKZ ?

HKZ certificering vols taat. De Ins pectie houdt toezicht op kwaliteit en
betreft geen certificering.

28-jun-2019 14:30

115

Bijlagen / Bes chrijvend Document

N.a.v. 2.5.6
Ins chrijven onderaannemers

Z ie vraag 107.

28-jun-2019 14:30

Ja, deze rekenwijze is juis t. Wordt berekend per contact.

28-jun-2019 14:30

Dit vols taat. Het artikel is omwille van eventuele tegens trijdigheid
gewijzigd.

28-jun-2019 14:30



Is er een procedure voor de inzet van nieuwe gewens te onderaannemers
tijdens de contract-periode? Z o ja, hoe ziet deze er uit?
116

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 5
Deelnemer begrijpt dat hiermee zoveel als mogelijk reis tijd zal worden
beperkt. Een prima uitgangs punt. Echter, er wordt ook van deelnemer
gevraagd te ambulantis eren. Daarnaas t zijn de reis afs tanden in Z eeland
nu eenmaal groter dan elders .
1. De indirecte tijd mag niet meer dan 25% van de totale
cliëntgebonden tijd bevatten. Hoe wordt dit percentage berekend?
Per contact, per periode of gemiddeld over de totale zorgduur van
de betreffende cliënt?
2. De reis tijd mag niet meer dan 25% bedragen van de directe
cliëntgebonden tijd.
Vb: bij een afs praak met een cliënt van 60 minuten directe tijd
waarbij 2 x 30 minuten reis tijd van toepas s ing is wordt dit
ruims choots overs chreden terwijl dit wel voorkomt in de dagelijks
praktijk (ook binnen regio's is dit geen uitzondering)
3. Bij een afs praak van 30 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte
tijd (totaal 40 minuten) mag de indirecte tijd max 25% bedragen =
10 minuten. In dit voorbeeld voldoen we aan de eis . Is deze
conclus ie juis t?
De reis tijd zou in dit voorbeeld max 7.5 minuten mogen bedragen
(25% van 30 minuten directe tijd). Is deze conclus ie juis t?

117

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 15.1
Deelnemer is wettelijk verplicht een vertrouwens pers oon bes chikbaar te
s tellen.
Lid 15.1 en 15.3 lijken elkaar tegen te s preken.
Rapportages worden niet (altijd) op cliëntniveau aangeleverd. De
aggregeerde rapportages kunnen waars chijnlijk wel aangeleverd worden
in overleg of na toes temming van vertrouwens pers oon. Vols taat dit?

Nr.

Referentie

Vraag

Antwoord

Gepubliceerd

118

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 16.1 en 16.2
In beide paragrafen wordt opdrachtgever genoemd. Moet dit niet
opdrachtnemer zijn?

Moet inderdaad opdrachtnemer zijn. Is gecorrigeerd.

28-jun-2019 14:30

119

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 20
Deelnemer hanteert s trikt de meldcode, daarnaas t wordt geparticipeerd
in netwerkoverleggen. We komen vaak in s ituaties waarbij de
gemeentelijke toegang betrokken is . Veel logis cher zouden wij het vinden
om (ook gelet op onze cliëntpopulatie) deze rol/verantwoordelijkheid juis t
bij de gemeentelijke toegang te beleggen. Met name vanwege de
proces regie die als zodanig is belegd.

Het hanteren van de meldcode is een wettelijke verantwoordelijkheid
van de opdrachtnemer.

28-jun-2019 14:30

120

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 21.6
Wij nemen aan dat hier bijlage 4 wordt bedoeld, bijlage X bes taat niet.

Bijlage 4 wordt inderdaad bedoeld.

28-jun-2019 14:30

121

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 31.3
Voor deelnemer is niet duidelijk wat in dit verband wordt bedoeld met de
term vrijblijvend. Na kennis making/intake kan de cliënt bes lis s en al dan
niet gebruik te maken van ons zorgaanbod. Kan dit worden toegelicht?

Ja, een cliënt kan na het ges prek de keuze maken geen gebruik te
maken van het jeugdhulpaanbod van de aanbieder.

28-jun-2019 14:30

122

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 34
Deelnemer ziet meerwaarde in het betrekken van de gemeentelijke
toegang. Onder meer vanwege de aldus belegde proces regie. Toch
enkele opmerkingen: 34.1: Hiervoor gebruiken wij het s tart zorg bericht.
Graag beves tiging dat dit in dit artikel wordt bedoeld.
34.2: Het verzoek om toewijzing wordt door opdrachtnemer vers tuurd
zodra de cliënt is aangemeld. Het betreft de formele melding aan de
verantwoordelijke gemeente inclus ief de noodzakelijke gegevens om o.a.
het woonplaats begins el te controleren. In het IJW315 bericht worden
cliëntgegevens veilig verzonden die anders per mail verzonden moeten
worden. Het inrichten van een extra communicatiemoment voorafgaande
aan de iJW315 is daarmee onwens elijk en veroorzaakt extra
adminis tratieve las ten. De cliënt is immers nog niet bekend bij de
gemeentelijke toegang en s lechts aangemeld bij de aanbieder. De
intake/kennis making moet dan gepland gaan worden. Pas nadat intake
heeft plaats gevonden heeft overleg met de gemeentelijke toegang
inhoudelijk meerwaarde. In artikel 34.5 wordt al geregeld wanneer er
inhoudelijk overleg met de toegang plaats moet vinden. Daarnaas t
voorziet het pers pectiefplan ook in e.e.a.. Het verzoek is dit artikel aan te
pas s en maar in ieder geval de term voorafgaand te verwijderen. Het lijkt
ons zinvol om integrale afs praken te maken over duur etc. Z ie vis ie op
op- en afs chalen/ontwikkelopgaven.
34.6: I.h.k.v. de proces regie lijkt het pas s ender dit initiatief neer te
leggen bij de gemeentelijke toegang. 1.5 jaar voorafgaand aan het
bereiken van de 18e verjaardag is bij veel cliënten erg ruim omdat
daarmee een uits praak gedaan wordt over het verwachte pers pectief en
de duur van de problematiek.

Nee, betrekken is meer dan een bericht vers turen. Dit betekent
afs temming met de toegang, ook voorafgaand aan de keuze voor de
in te zetten.
Inhoudelijke afs temming met de gemeentelijke toegang is een
vereis te.
Artikel 34.5 wordt niet verwijderd.
Opdrachtnemer kan een ins chatting maken of er s prake is van een te
verwachten noodzaak tot hulp na 18e verjaardag. Daarom is deze
verantwoordelijkheid weg gelegd bij opdrachtnemer. Artikel wordt
gehandhaafd.

28-jun-2019 14:30

123

Bijlagen / Bes chrijvend Document

N.a.v. 1.3.2
Een eenduidige werkwijze van de vers chillende gemeentelijke
toegangs organis aties is van cruciaal belang voor de zorgaanbieders .
Veel contractuele afs praken in deze aanbes teding betreffen de
(s amenwerking met de) gemeentelijke toegang. Er lijken echter
vers chillende trajecten te zijn geïnitieerd om de toegangen te
vers terken/harmonis eren. Z ijn deze complementair? Lopen deze parallel
aan elkaar? Wat is de rol van de inkooporganis atie hierin? Op welke wijze
kunnen de zorgaanbieders hier een bijdrage aan leveren?

Primair ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Dit is onderdeel
van het actieprogramma Z org voor de Jeugd en de
Trans formatieagenda. Het platform jeugdhulp Z eeland is hierbij
betrokken. De Inkooporganis atie kan hierin des gewens t onders teunen.

28-jun-2019 14:30
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124

Bijlagen / Bes chrijvend Document

N.a.v. 1.4.1
Onder opdrachtnemer wordt een s amenwerkings verband vers taan in een
aantal percelen. Is het aantal genoemde opdrachtnemers bindend in het
kader van de aanbes teding? Kortom; is het bijvoorbeeld mogelijk om te
gunnen als er minder dan 6 opdrachtnemers ins chrijven in perceel 1?

Ja, dit is mogelijk. Z es geldt als maximum.

28-jun-2019 14:30

125

Bijlagen / Bes chrijvend Document

N.a.v. 1.8
Vanaf 2021 heeft opdrachtgever de mogelijkheid om te indexeren.
Kan expliciet worden beves tigd dat de indexatie conform OVA jaarlijks zal
worden toegepas t?

Ja, dit zal worden aangepas t en beves tigd.

28-jun-2019 14:30

126

Bijlagen / Bes chrijvend Document

N.a.v. 5.3.1
In deze paragraaf wordt verwezen naar 5.1.2. We vinden deze paragraaf
niet terug.

Moet zijn 5.2.1. Wordt aangepas t.

28-jun-2019 14:30

127

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. 17.6
We verzoeken wij u om deze vraag te beperken tot het onderdeel
jeugdhulp.
De ins pectie publiceert op haar s ite. Wel is het mogelijk te verwijzen naar
deze publicaties . De ins pectie heeft zelfs tandig een procedure
geformuleerd om gemeenten te informeren over de kwaliteit en veiligheid
van de zorg.

Nee, wordt niet aangepas t. We gaan uit van de anonimiteit van
rapportages .

28-jun-2019 14:30



Een deel van de rapportage die wij krijgen is cliëntgebonden, deze zal
niet bes chikbaar worden ges teld.
128

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

N.a.v. pres tatie 54006
Vermeld wordt dat de cliënt ten laats te om 20 uur moet zijn opgenomen
om de pres tatie te kunnen declareren. Op perceel 1 moeten cliënten die
al in zorg zijn 24/7 opgenomen kunnen worden vanwege cris is . Op welke
wijze kunnen de opnames die gerealis eerd worden ná 20 uur en vóór 24
uur gedeclareerd worden?

Wordt aangepas t, tijden worden weggelaten.

28-jun-2019 14:30

129

Bijlagen / Bijlage 2a Conceptraamovereenkoms t jeugdhulp
2020 percelen 1 3a 3b en 4

Raamovereenkoms t
Artikel 15 lid 1 en artikel 15 lid 2 wijken af van elkaar. De in lid 2
gebruikte formulering is gebruikelijk. Is er een reden om daar van af te
wijken in lid 1?

Het betreft geen afwijking. De opzeggings grond is zowel wat betreft lid
1 als lid 2 conform de s tandaard formulering voor opzeggingen van
opdrachten. De raamovereenkoms t kan door Opdrachtgever te allen
tijde worden opgezegd. Dat zal s chriftelijk worden gedaan en er zal
een redelijke termijn van 6 maanden in acht worden genomen.

28-jun-2019 14:30

130

Bijlagen / Bijlage 4 - Ontwikkelopgaven

Ontwikkelopgaven
De ontwikkelopgaven pas s en goed in het Z eeuws e beleid. In het kader
van de gunning wordt deelnemers gevraagd hier vis ie op te formuleren.
Mogen wij de ontwikkelopgaven lezen als een gezamenlijke ambitie met
een ins pannings verplichting?

ja

28-jun-2019 14:30

131

Bijlagen / Bijlage 7 - Contract- en
Leveranciers management

Deelnemers
De deelnemers aan de vers chillende overlegvormen zijn limitatief
bes chreven. Kan in overleg en met wederzijds goedvinden bij een
s pecifiek overleg een uitbreiding van deelnemers plaats vinden?

ja

28-jun-2019 14:30

132

Bijlagen / Bijlage 4 - Ontwikkelopgaven

Ontwikkelopgaven & innovatie
Bij de vorige aanbes teding was er expliciet de mogelijkheid om
innovatievoors tellen te doen gericht op verbetering van de zorg,
s amenwerking e.d. Deze mogelijkheid is in deze aanbes teding niet meer
aanwezig. Het zou s timulerend zijn hier als nog invulling aan te geven.

Er is bij deze aanbes teding geen dergelijk innovatieperceel. Er kan een
aanvraag ingediend worden voor het Trans formatiefonds . Link:
https ://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/trans formatiefonds

28-jun-2019 14:30
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133

Ins chrijving / / Standaardformulier A uniformeuropees aanbes tedings documentvers ie1-juni2017.pdf

bes chrijvend document :Checklis t p 11 en H 3 paragraaf 3.2
bewijs middelen uits luitings gronden.
1. Worden de gedrags verklaring aanbes teden en de verklaring van de
belas tingdiens t altijd opgevraagd?
2. Z o ja, welke ruimte is er qua tijds pad om deze later aan te leveren
i.v.m. de verwerkings tijden van de betrokken ins tanties ?

Deze kunnen worden opgevraagd door opdrachtgever als deze
voornemens is te gunnen aan deelnemer. Z ie bladzijde 46 van het
bes chrijvend document. Inlevering dient vervolgens plaats te vinden
binnen 4 werkdagen na verzoek.

28-jun-2019 14:30

134

Ins chrijving /

Een GI kan, omdat zij geen jeugdhulpaanbieder is , niet ins chrijven op
percelen 1 en 3a. Wel voor 4 (pres tatie A), 5 en 7.

28-jun-2019 14:30

1. Mag een GI, niet zijnde een jeugdhulpverlener, als hoofdaanbieder
of onderaannemer ins chrijven op de percelen 1, 3a en 4?
2. Onder welke voorwaarden is het voor een GI mogelijk om bij niet
ins chrijven op de aanbes teding later, op onderdelen, aan te haken
op de percelen 1 en 3a en 4?
3. Wat voor traject is er opges tart voor de vers terking van de
gemeentelijke toegangen en waar raakt en/of overlapt dit
onderdelen van deze aanbes teding? Z ie algemeen bes chrijvend
document 1.3.2 pag. 18 laats te alinea.



De vers terking van de gemeentelijke toegangen is onderdeel van de
Trans formatie-agenda die als bas is heeft gefungeerd voor deze
aanbes teding.

135

Ins chrijving /

Onder welk perceel valt nu de GI-diens tverlening in het Preventief
Jus titieel Kader (Drang)?

Drang is onderdeel van perceel 2 en geen onderdeel van deze
aanbes teding.

28-jun-2019 14:30

136

Ins chrijving / G1

In hoeverre dienen de regietaken per cas us te worden vas tgelegd en hoe
gaat zich dat verhouden tot de gemaakte afs praken binnen het
bes taande Samenwerkings protocol tus s en GI’s en de gezamenlijke
Z eeuws e gemeenten? Z ie programma van eis en 1.2. punt 39.6.

Samenwerkings protocol, eis en in de aanbes teding en de Z eeuws e
Regiekaart zijn op elkaar afges temd.

28-jun-2019 14:30

137

Ins chrijving / G1

Hoe verhouden de gemaakte afs praken t.a.v. cas us regie en de taken van
de nog te organis eren Centrale Toegang tot hoog-complexe
s pecialis tis che jeugdhulp zich tot de wettelijke regietaken van de GI? zie
programma van eis en H.2 Perceel 1: punten 2 en 7 en eis en aan
bedrijfs voering punt 7 pag. 23. En H2 perceel 1 eis en aan onders teuning,
punt 16 pag. 23.

Wettelijke regietaken van de GI worden geres pecteerd. Voor de wijze
van s amenwerking op regie verwijzen wij naar artikel 16 van de eis en
aan perceel 1.

28-jun-2019 14:30

138

Ins chrijving / G1

1. In hoeverre kan een GI deelnemen aan het Expertteam of MDOhoog complex en de te organis eren Centrale Toegang tot hoogcomplexe s pecialis tis che jeugdhulp als er niet wordt inges chreven
op perceel 1 en 3a
2. En welke (financiële) randvoorwaarden gelden daarbij? Z ie
Programma van eis en H.2. Perceel 1. Punten 2 en 7. en eis en aan
bedrijfs voering punt 6.

Is mogelijk. Het expertteam is geen pres tatie. Z ie vraag 81.

28-jun-2019 14:30

139

Ins chrijving / G5

1. Wie is aans preekbaar als de hoofdaanbieder in perceel 1, 3a niet in
s taat is om (tijdig) de noodzakelijke hulp te bieden?
2. Wat is de es calatie-route die dan gelopen kan worden? Z ie
Programma van eis en H.2. Perceel 1. Eis en aan bedrijfs voering
punt 1. (pag. 22)

Als met hoofdaanbieder, de hoofdaannemer wordt bedoeld, dan is
deze verantwoordelijk voor het bieden van de jeugdhulp, eventueel
door andere jeugdhulpaanbieder als onderaannemer te contracteren.
Met eis 1 op bladzijde 22 wordt bedoeld dat van de gecontracteerde
Opdrachtnemers wordt verwacht dat zij s amenwerken om voor de
cliënten in dit perceel een voldoende, pas s end jeugdhulp aanbod
organis eren.

28-jun-2019 14:30

140

Ins chrijving /

1. Wat is het aandeel cliënten in de doelgroep van perceel 1 die
tevens in begeleiding zijn bij een GI.
2. Wat is daarvan de procentuele verdeling over de in Z eeland
werkende GI`s .

1. 50%
2. In verband met eventueel te herleiden cijfers vermelden wij dit
antwoord niet.

28-jun-2019 14:30
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141

Ins chrijving /

Is het mogelijk ook nog verwijzingen te krijgen van andere
s amenwerkings verbanden als wij al opgenomen zijn in een
s amenwerkings verband ?

Als u bedoeld dat een cliënt jeugdhulp ontvangt van
s amenwerkings verband A en er aanvullende jeugdhulp door een
s amenwerkings verband B geleverd moet worden, dan blijft
s amenwerkings verband A primair verantwoordelijk voor de
behandeling, maar kan B aanvullende jeugdhulp leveren op de eigen
AGB code indien de gemeentelijke Toegang dit heeft toegewezen.
Onderlinge afs temming tus s en de s amenwerkings verbanden en met
de toegang is noodzakelijk.

28-jun-2019 14:30

142

Ins chrijving /

m.b.t. bijlage 8: in de Was - Wordt lijs t komen de "oude" codes voor
kindergenees kunde niet terug. Welke nieuwe codes zijn dit geworden?

Nieuwe codes voor kindergenees kunde zijn; 50Z 09
(Kindergenees kundige GGZ – 20 minuten), 50Z 10
(Kindergenees kundige GGZ – 40 minuten) en 50Z 11
(Kindergenees kundige GGZ – 60 minuten).

28-jun-2019 14:30

143

Ins chrijving /

Onder welk perceel valt de zorg die de kinderarts en bieden
(productcategorie 53 in oude products tructuur)?

Perceel 3a, Pres taties , laag-complexe jeugdhulp vragen.

28-jun-2019 14:30

144

Ins chrijving /

Is het mogelijk om de zorg / medicatiebegeleiding die kinderarts en
bieden aan kinderen met ADHD onder perceel 6 te offreren?

Nee, dit is niet mogelijk.

28-jun-2019 14:30

145

Ins chrijving / T1

Indien zorgaanbieder niet gegund wordt, bes taat de mogelijkheid om tot
1 oktober 2020 trajecten die voor 2020 zijn ges tart af te maken of over te
dragen. Begrijpen wij het goed dat deze zorg dan tot 1 oktober 2020 nog
wordt betaald?

Dat begrijpt u goed.

28-jun-2019 14:30

146

Ins chrijving / G6

Met welke ins chaling is rekening gehouden voor het bepalen van de
tarieven voor kindergenees kundige GGZ ? Kunt u de s pecifieke opbouw
geven voor dit product?

Voor deze pres tatie is rekening gehouden met de Cao GGZ . Het
uurtarief is gebas eerd op 100% inzet van een medewerker MSP. Naas t
de loonkos ten is rekening gehouden met een toes lag voor overhead,
materiële kos ten, innovatie en opleiding.

28-jun-2019 14:30

147

Ins chrijving / G6

Op pag. 33 van het bes chrijvend document wordt aangegeven dat
opdrachtgever de mogelijkheid heeft om tarieven te indexeren met de
OVA indexatie, graag zouden wij dit aangepas t zien naar: "de
opdrachtgever zal de tarieven jaarlijks indexeren met de OVA indexatie"
(in andere woorden> een verplichting voor de opdrachtgever). Dit mede
gezien de meerjarige afs praak en financiële ris ico's van kos tens tijgingen
niet volledig bij opdrachtnemer terechtkomen. Kunt u dit wijzigen?

Ja, wordt aangepas t.

28-jun-2019 14:30

148

Uitnodiging

Waar s taat de knop genoemd op pagina 36 van bes chrijvend document:
Houd mij op de hoogte van deze aanbes teding?

Deze knop kunt u vinden op TenderNed.

28-jun-2019 14:30

149

Ins chrijving /

Op pag. 38 in bes chrijvend document wordt bij 2.4.6 aangegeven dat
ins chrijving wordt beoordeeld op bas is van bes te prijs kwaliteitverhouding. Dit geldt voor de percelen 1, 3a en 3b toch niet>
enkel bes te kwaliteit gezien de vas tges telde tarieven voor deze
zorgverlening?

BPKV (Bes te Prijs Kwaliteit Verhouding) is één van de wijzen waarop
beoordeling van ins chrijvingen kan plaats vinden. Deze pas t in deze
aanbes teding het bes te, ondanks dat de prijs in de percelen 1 ,3a en
3b de prijzen zijn vas tges teld. Ondanks dat de tarieven zijn
vas tges teld, nog s teeds gezocht naar de hoogs te kwaliteit tegen de
vas tges telde tarieven. BPKV is een wettelijke term (Aanbes tedings wet
2012).

28-jun-2019 14:30

150

Ins chrijving / G1

Indien aanbieders met een s amenwerkings verband ins chrijven, betekent
dit dan dat de aanbieder enkel de door haarzelf geleverde diens ten onder
de eigen agb code bij de inkooporganis atie kan declareren? En hoe
kunnen alle aanbieders van het s amenwerkings verband hoofdelijk
aans prakelijk zijn voor zorg die door de andere s amenwerkings partner
wordt uitgevoerd?

Ja, dit betekent dit.

28-jun-2019 14:30

Z ie antwoord vraag 65
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151

Ins chrijving / E3

Op blz. 52 van het bes chrijvend document wordt aangegeven dat
deelnemer in het bezit moet zijn van HKZ of ISO 9001 certificaat. Is NIAZ
accreditering ook voldoende?

NIAZ accreditering wordt toegevoegd.

28-jun-2019 14:30

152

Ins chrijving / G1

Weet het beoordelings team voorafgaand aan de te beoordelen s tukken
welke aanbieders het betreft, of worden de documenten anoniem
beoordeeld?

De ervaring leert dat anonimiteit niet altijd kan worden gewaarborgd.
Veelal zijn ins chrijvings documenten herleidbaar vanwege de
inhoudelijke bes chrijving.
Het bes chreven beoordelings proces en het gedifferentieerde
beoordelings team (incl. onafhankelijk proces begeleider) dient te
waarborgen dat ins chrijvingen op een maximale wijze van objectiviteit
worden beoordeeld.

28-jun-2019 14:30

153

Ins chrijving / T1

Mogen indirecte activiteiten (zoals MDO's , contact met s chool en andere
ins tanties ten behoeve van de behandeling van het kind) ook
gedeclareerd worden onder de producten met een uurtarief?

Z ie artikel 5 in het Programma van Eis en.

28-jun-2019 14:30

154

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

2. s pecifieke eis en per perceel, pagina 23, punt 9
Vols taat het als één van de combinanten/s amenwerkings partners een
locatie in Z eeland heeft of dienen alle partijen een locatie te hebben in
Z eeland?

Een van de partijen dient een locatie te hebben in Z eeland, vanuit
deze locatie kan gewerkt worden door alle aanges loten partijen van
het s amenwerkings verband.

28-jun-2019 14:30

155

Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

Perceel 1 45B17
Waarom is hier gekozen voor een uurtarief ipv een trajectprijs en behoort
een trajectprijs nog tot de mogelijkheden?

Trajectprijs was nog niet objectief vas t te s tellen. Trajectprijs is
gepland vanaf 2022.

28-jun-2019 14:30

156

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Perceel 1, pagina 20
Op perceel 1 moet je minimaal 7 pres taties leveren wil je in aanmerking
komen.
Z e lijken allen betrekking te hebben op primair GGZ , Sys teemgerichte
behandelingen en verblijfs varianten en niet s pecifiek op de LVB en / of
J& O (op pagina 20 van het bes chrijvend document wordt benoemd dat
voor de percelen 1 en 3a geldt dat een deelnemer een inters ectoraal
aanbod moet kunnen bieden voor GGZ , J& O en LVB). Stel, je maakt een
combinatie vanuit de 3 s ectoren, moet je dan in totaal 7 pres taties
kunnen bieden verdeeld over res p. J& O, GGZ en LVB of moet je als
combinatie 3 x 7 pres taties kunnen leveren? Dus bijvoorbeeld verblijf op
zowel J& O, GGZ en LVB?

In totaal 7 pres taties moeten kunnen worden aangeboden, verdeeld
over res p. J& O, GGZ en LVB.

28-jun-2019 14:30

157

Bijlagen / Bes chrijvend Document

"Bes chrijvend document 1.2 pagina 15"
In paragraaf 1.2 worden de taken / verantwoordelijkheden van de
Inkooporganis atie als opdrachtgever bes chreven. Hierbij s taat niet
bes chreven hoe de regievoering m.b.t. de inhoudelijke
beleids ontwikkeling per perceel is geregeld. Graag duidelijkheid op dit
punt: hoe is dit per perceel geregeld?

Inhoudelijke beleids ontwikkelingen s taan in de Trans formatie-agenda
en worden onders teund door de aanbes teding.

28-jun-2019 14:30

158

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.3.1 pagina 15
Onderaan wordt bes chreven dat pleegzorg onder s pecifieke voorwaarden
kan worden geboden tot 23 jaar. Kunnen deze voorwaarden nader
worden toegelicht?

De hiervoor wettelijke regelingen gelden.

28-jun-2019 14:30

159

Bijlagen / Bes chrijvend Document

"Bes chrijvend document 1.3.2 pagina 18"
Wordt met 'bes tuurlijke alliantie met de jeugdhulpaanbieders ' beoogd de
voortzetting van de huidige werkwijze, waarin aan iedere actielijn van de
Trans formatieagenda een bes tuurlijke kartrekker vanuit de gemeenten
en zorgaanbieders is gekoppeld voort te zetten?

Onder andere deze ins teek. Denkbaar is dat onder bes tuurlijke
allianties meerdere acties zullen vallen.

28-jun-2019 14:30
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160

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.4.1 pagina 19
Per perceel wordt een maximale opdrachtwaarde per jaar genoemd.
Daarover:

a) ja
b)De maximale opdrachtwaarde is ter indicatie zodat opdrachtnemer
kan ins chatten hoe groot de opdracht ongeveer zal zijn. Het is niet
meer dan een indicatie. Er kunnen door opdrachtnemer geen rechten
aan worden ontleend. Echter, wel geldt dat de raamovereenkoms t kan
worden opgezegd zodra de maximale waarde aan opdrachten is
bereikt. Immers , Opdrachtgever moet dan opnieuw gaan
aanbes teden.
Deze aanname is correct. Dat wil zeggen dat Opdrachtgever in
begins el opnieuw zal moeten gaan aanbes teden indien de maximale
waarde is bereikt. De raamovereenkoms t kan bij het bereiken van de
maximale waarde daarom worden opgezegd door Opdrachtgever.

28-jun-2019 14:30

a) Z ijn de genoemde maximale opdrachtwaarden per jaar excl. btw?
b) Welk s cenario treedt in werking als dit maximale bedrag per jaar
gedurende een jaar wordt overs chreden? Is de aanname juis t dat deze
bedragen nog s teeds als raming c.q. indicatief moeten worden
bes chouwd en niet als een plafond waarboven nooit en te nimmer kan
worden uitges tegen?



161

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.4.1 pagina 20
In de ops telling worden kinderen/jongeren met een zwaardere
vers tandelijke beperking gemis t. Hoe ziet Opdrachtgever dit? Maakt deze
groep deel uit van de LVB-groep?

Ja, deze groep maakt onderdeel uit van de LVB-groep. De Jeugdwet is
hierin leidend.

28-jun-2019 14:30

162

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.4.1 pagina 20
Kan Opdrachtgever beves tigen dat met bijvoorbeeld "6 Opdrachtnemers "
voor wat betreft Perceel 1 bedoeld worden, 6 unieke Opdrachtnemers ,
waarbij een Opdrachtnemer een Samenwerkings verband van meerdere
zorgaanbieders kan zijn (dat ook nog eens een beroep kan doen op
onderaannemers )?

Dit kan Opdrachtgever beves tigen.

28-jun-2019 14:30

163

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.4.1 pagina 20-23
U benoemt per perceel een aantal te contracteren Opdrachtnemers ,
daarover:

Dit is zeker denkbaar.

28-jun-2019 14:30

Kunt u beves tigen dat hiermee het gewens te aantal
Opdrachtnemers per perceel wordt bedoeld, dat tevens het
maximumaantal opdrachtnemers per perceel is , maar dat het
denkbaar is dat ook minder dan het aantal gewens te
Opdrachtnemer kan worden gecontracteerd als het contracteren
van meer Opdrachtnemers op bas is van het res ultaat van de
aanbes teding niet mogelijk is ?
164

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.4.1 pagina 22
Is het mogelijk om in perceel 4 een ambulant s poedteam te hebben dat
provinciaal is georganis eerd en dat binnen de vereis te tijd inzetbaar is in
de drie regio's ? Of is het daadwerkelijk de bedoeling om per regio een
volledig opgetuigd ambulant s poedteam bes chikbaar te hebben?"

Ambulant s poedteam provinciaal georganis eerd is zeer zeker een
mogelijkheid.

28-jun-2019 14:30

165

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijven document 1.4.1. pagina 23
Perceel 7: Kunt u per betrokken gemeente aangeven of s prake is van een
(mogelijk) voornemen om de toegang te gaan outs ourcen en zo ja, wat
de s tatus hiervan is ?

Nee, dat kunnen wij (momenteel) niet.

28-jun-2019 14:30

166

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.4.2 pagina 25
'De Inkooporganis atie regis s eert het uitwerkings proces s amen met
Jeugdhulpaanbieders uit bepaalde percelen'. Welke percelen betreft dit?
En op welke wijze zijn de beleids ambtenaren van de divers e gemeenten
hierbij betrokken?

De betreffende percelen zijn benoemd in de ontwikkelopgaven in
bijlage 4. Uitwerking vindt plaats in multidis ciplinaire teams , waarvan
de beleids medewerkers onderdeel uitmaken.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.6 pagina 30
Het valt vragens teller op dat Opdrachtgever bij een aantal percelen kies t
voor een Raamovereenkoms t (percelen 1, 3a, 3b en 4) en bij een aantal
percelen voor een Overeenkoms t (percelen 5, 6 en 7), daarover de
volgende vragen:

>Hangt er onder meer mee s amen dat de maximale opdrachtwaarde
voor deze percelen niet kan worden voorzien, zodat een
raamovereenkoms t dan s owies o niet mogelijk is . Bovendien is het
voor de percelen 5, 6 en 7 van belang dat nieuwe partijen kunnen
toetreden zodat open hous e het geëigende middel is .
>Ja.
>Ja
>Een gemeente kan bes luiten tot het afnemen van het aanbod in deze
percelen. De inzet kan op divers e wijzen bekend worden gemaakt.
Voor perceel 6 gaat om toewijzingen op clientniveau, voor de percelen
5 en 7 om afname van diens ten in de vorm van interventies ,
pres taties , voorzieningen, etc.
van de jeugdhulpvraag van de cliënt.
> Bij het bereiken van de maximale opdrachtwaarde zal de
raamovereenkoms t opnieuw moeten worden aanbes teed. Daarnaas t
kent de Overeenkoms t andere herzienins claus ules .
Bij de open hous e percelen kunnen daarnaas t:
-Nog partijen toetreden
-Nog pres taties en daarbij behorende tarieven gedurende de looptijd
worden vas tges teld

28-jun-2019 14:30

a)De herzienings claus ule is opgenomen omdat reeds nu een aantal
veranderingen zijn te voorzien. Bv. tav het bekos tigings model. Deze
gewens te wijzigingen zijn via deze aanbes teding ook reeds nu te
voorzien voor Opdrachtnemer.

28-jun-2019 14:30

Waarom wordt in het ene geval gekozen voor het een, in het andere
geval voor het ander?
Is de conclus ie juis t dat onder de Raamovereenkoms ten
diens tverlening uits luitend zal kunnen worden verricht op bas is van
een Nadere opdracht? Z o nee, waarom niet?
Is de conclus ie juis t dat onder de Overeenkoms ten diens tverlening
niet zal hoeven te worden verricht op bas is van een nadere
opdracht? Hoe komen de verplichten dan tot s tand? En hoe
verhoudt dit zich tot het feit dat Opdrachtgever in par. 1.5
Bes chrijvend document onder meer s telt dat hij voor geen enkel
Perceel een afnameverplichting heeft?
Welke vers chillen zijn er nog meer tus s en de figuur van de
Raamovereenkoms t en de Overeenkoms t in deze aanbes teding?

168

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.6 pagina 30-32
De herzienings claus ules in beide concept-overeenkoms ten bevatten een
bepaling (telkens het derde lid) die ertoe s trekt dat Opdrachtgever de
overeenkoms t zonder meer kan beëindigen als Opdrachtnemer niet
akkoord kan gaan met de herziening. In potentie kan deze bepaling tot
een s ituatie leiden gedurende de looptijd van de overeenkoms ten,
waarbij Opdrachtnemer min of meer gedwongen wordt een bepaalde
herziening te accepteren, ook als dit redelijkerwijs niet van
Opdrachtnemer verwacht hoeft te worden.
In verband met deze (potentieel) onevenwichtige pos ities de volgende
vragen:
a) Kan Opdrachtgever beves tigen dat het vertrekpunt is dat partijen in
s amens praak een dergelijke herziening van de overeenkoms t nader
overeenkomen? Z o nee, waarom niet?
b) En kan Opdrachtgever beves tigen dat van de mogelijkheid om de
Overeenkoms t zonder meer te beëindigen door Opdrachtgever uits luitend
gebruik zal worden gemaakt als Opdrachtnemer niet akkoord gaat met de
voorges telde herziening, terwijl dit redelijkerwijs niet verwacht mocht
worden van Opdrachtnemer? Z o nee, waarom niet?



Om de belangen van een herzienings claus ule vers us enige
onzekerheid voor Opdrachtnemer in evenwicht te houden is
opgenomen dat Opdrachtnemer de keuze heeft om wel of niet akkoord
te gaan. Als hij dat niet kan/wil, dan mag de Opdrachtgever de
overeenkoms t beëindigen.
b) Nee, Opdrachtgever kan de overeenkoms t te alle tijde opzeggen,
aldus het artikel opzeggings grond. Voor wat betreft de
herzienings claus ule is s pecifiek afges proken dat Opdrachtnemer bij
het intreden van de voorges telde herziening wel of niet akkoord kan
gaan. In geval Opdrachtnemer niet akkoord is , kan Opdrachtgever
vervolgens bes luiten om op de bes taande voet verder te gaan, dan
wel de Overeenkoms t op te zeggen.

169

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.6 pagina 31
Is het zeker dat Jeugdzorg Plus onderdeel wordt van perceel 1?

Ja, voor wat betreft het ambulante deel van de JZ + dat niet
bovenregionaal wordt gecontracteerd. De res identiele JZ + wordt
bovenregionaal gecontracteerd.

28-jun-2019 14:30

170

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.6 pagina 31
Op grond waarvan wordt s ubs tantiële groei verwacht in percelen 5 en 7?

in het kader van de Trans formatie kunnen gemeenten in de komende
jaren bes luiten tot het anders inrichten van de Toegangen (perceel 7)
en tot de ontwikkeling, s amen met aanbieders , van collectieve
voorzieningen (perceel 5)

28-jun-2019 14:30

171

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document pagina 31
Alle tarieven worden jaarlijks vas tges teld door Opdrachtgever. Vanaf
2021 heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de tarieven jaarlijks te
indexeren met de OVA (Overheids bijdrage in de
Arbeids kos tenontwikkeling)-indexatie. Kunnen Ins chrijvers ervan uitgaan
dat Opdrachtgever vanaf 2021 de tarieven jaarlijks zal indexeren? Z o
nee, waarom niet?

Ja, wordt aangepas t.

28-jun-2019 14:30
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 1.6 pagina 32
Voor de continuïteit van de onders teuning wordt een overgangs periode
afges proken. Is er voorzien in een s cenario wanneer zorgaanbieders met
onmiddellijke ingang op 01-01-2020 hun activiteiten s taken? Hoe gaat
Opdrachtgever met een dergelijke s cenario om?

In de huidige overeenkoms t ligt er nog een verplichting om zorg te
dragen voor cliënten die eerder dan 31-12-2019 zorg ontvingen. Artikel
4.3 van de huidige overeenkoms t.

28-jun-2019 14:30

173

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 2.5.5 pagina 39-40
Ges teld wordt dat "Wijziging in de s amens telling van het
Samenwerkings verband, na indiening van de Ins chrijving, zonder
s chriftelijke toes temming van Opdrachtgever, leidt in begins el tot
opzegging van de (Raam)Overeenkoms t." Het behoeft geen toelichting dat
het opzeggen van de (Raam)Overeenkoms t grote gevolgen zal kunnen
hebben voor (res terende) deelnemers in het Samenwerkings verband, het
zorgaanbod, et cetera. Daarbij s telt Opdrachtgever zelf dat zij
marktpartijen min of meer dwingt om op een aantal percelen
Samenwerkings verbanden te vormen. Daarover:

> Niet wens elijk. Opdrachtgever heeft dan de s chriftelijke
toes temming niet gegeven. Dat heeft een reden en de toes temming
zal niet zomaar worden onthouden.
> Dat is (deels ) akkoord en zal worden gewijzigd met dien vers tande
dat de teks t komt te luiden:: "Opdrachtgever moet s chriftelijk
toes temmen met wijzigingen in de s amens telling van het
Samenwerkings verband. Wijzigingen in de s amens telling van het
Samenwerkings verband zijn in begins el onwens elijk en moeten zoveel
mogelijk worden voorkomen. Indien deze s ituatie zich onverhoopt voor
zou doen kan Opdrachtgever de (Raam)Overeenkoms t opzeggen, maar
zal hiertoe uits luitend overgaan als er binnen een redelijke termijn
(van maximaal 1 maand) door partijen geen andere redelijke
oplos s ing gevonden kan worden voor de onts tane s ituatie. Overigens
zal Opdrachtgever s chriftelijke toes temming voor wijzigingen in de
s amens telling van het Samenwerkings verband niet op onredelijke
gronden onthouden.”

28-jun-2019 14:30

Z ie het eerdere antwoord op. vraag 65

28-jun-2019 14:30

Is Opdrachtgever het met vragens teller eens dat het bij een
(onverhoopte) wijziging in de s amens telling van het
Samenwerkings verband het niet per s e wens elijk is dat de
(Raam)Overeenkoms t wordt opgezegd? Z o nee, waarom niet?
Is Opdrachtgever bereid de hierboven aangehaalde zins nede uit het
Bes chrijvend document te vervangen door de volgende teks t:
"Wijzigingen in de s amens telling van het Samenwerkings verband,
na indiening, zonder s chriftelijke toes temming van Opdrachtgever,
zijn in begins el onwens elijk en moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen. Indien deze s ituatie zich onverhoopt voor zou doen kan
Opdrachtgever de (Raam)Overeenkoms t opzeggen, maar zal hiertoe
uits luitend overgaan als er binnen een redelijke termijn door
partijen geen andere redelijke oplos s ing gevonden kan worden voor
de onts tane s ituatie. Overigens zal Opdrachtgever s chriftelijke
toes temming voor wijzigingen in de s amens telling van het
Samenwerkings verband niet op onredelijke gronden onthouden."?
Z o nee, waarom niet?
174

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 2.5.5 pagina 39
Wat is de definitie van hoofdelijke aans prakelijkheid in het kader van dit
bes tek? Graag verduidelijking.

175

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 3.4.1 pagina 51
Ins chrijver dient aan aan te tonen aan de kerncompetenties te voldoen
door Standaardformulier D in te vullen, daarover de volgende vragen:
1. Indien een referentie voor meerdere kerncompetenties en/of
percelen wordt gebruikt, dient dan Standaardformulier D
herhaaldelijk te worden ingevuld of is dit niet nodig?
2. Onder meer wordt aangegeven dat ""in de bes chrijving van de
ervaring dienen de s pecifieke as pecten van het Perceel waarvoor
men ins chrijft aan de orde te komen. Wanneer ervaring van
pres taties wordt gevraagd, dient Deelnemer alleen de ervaring aan
te tonen van de pres taties waarvoor men een Ins chrijving doet.""
Om mis vers tanden te voorkomen: gelieve te verduidelijking op welk
detailniveau Opdrachtgever de invulling wens t, bij voorkeur door
een (fictief) ingevuld voorbeeld van Standaardformulier D bij te
voegen.

1. Niet nodig
2. In het s tandaardformulier wordt gevraagd in te gaan op de
gevraagde competenties per perceel.
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Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 3.4.3/3.4.4 pagina 53
Op welke wijze dient opdrachtnemer aan te tonen dat medewerkers in
het bezit zijn van de beroeps regis traties (SKJ/BIG) en aanges loten zijn bij
beroeps verenigingen?

Digitale kopieën van originele regis traties en lidmaats chap. Z ie pagina
53 en 54 van het Bes chrijvend document.

28-jun-2019 14:30

177

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 3.4.3/3.4.4 pagina 53
De eers te twee zinnen van paragraaf 3.4.3 lijken tegens trijdig te zijn.
Graag toelichting hierop.

zie antwoord vraag 90.

28-jun-2019 14:30

178

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 4.3.2 pagina 58-59
Er wordt van opdrachtnemers een proactieve houding verwacht ten
aanzien van een
s oepele overgang en s amenwerking, o.a. met de gemeentelijke
toegangen.
Wat mogen opdrachtnemers verwachten van opdrachtgevers als het gaat
om het harmonis eren en vers terken van de toegangen? Lopen beide
trajecten parallel?

De harmonis atie en vers terking van de toegang is onderdeel van de
Trans formatieagenda, waarbij jeugdhulpaanbieders betrokken
worden. Harmonis atie en vers terken zijn complementair en worden
tegelijkertijd uitgewerkt.

28-jun-2019 14:30

179

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 5.2 pagina 61-62
Begrijpt vragens teller goed dat beoordeling per perceel plaats vindt? Hoe
wordt dit praktis ch georganis eerd aan de zijde van Opdrachtgever?
Betreft het bijvoorbeeld geheel s eparate beoordelings trajecten met
vers chillende beoordelaars per perceel?

Beoordeling vindt plaats per perceel.
Percelen worden s tuk voor s tuk beoordeeld.
Ja, het betreft s eparate beoordelings trajecten. opdrachtgever s treeft
ernaar dat ieder beoordelings traject wordt uitgevoerd met behulp van
hetzelfde beoordelings team.

28-jun-2019 14:30
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180

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 5.3 pagina 63
"Deelnemer dient, ongeacht het aantal Percelen waarvoor hij een
Ins chrijving doet, één antwoord uit te werken per Gunnings criterium.
Indien Deelnemer een gunnings criterium beantwoordt voor meerdere
percelen, dan mag Deelnemer per Perceel het aantal A-4 tjes
aanleveren."

> Ja, dit is correct.
> Ja
> Ja, voor elk perceel vindt een afzonderlijk beoordelings traject plaats .
Het is ins chrijvers toeges taand per perceel een s eparate invulling van
G1 te geven indien dat naar het oordeel van de ins chrijver bijdraagt
aan de kwaliteit van zijn ins chrijving.
> De percelen worden onafhankelijk van elkaar beoordeeld
> De percelen worden onafhankelijk van elkaar beoordeeld

28-jun-2019 14:30

De keuze van gemeenten hangt af van de kwaliteit van het
geoffreerde, conform de eis en.
Deze pres tatie (één van de twee bes chreven varianten) wordt alleen
collectief afgenomen, dus door 13 gemeenten.

28-jun-2019 14:30

Z ie antwoord vraag 116

28-jun-2019 14:30

Begrijpt vragens teller het goed dat dit betekent dat als bijv.
inges chreven wordt op de percelen 1, 3a,3b,4a en 4b, Ins chrijver 1
antwoord geeft op gunnings criterium G1 en dat dit dan maximaal
40 A-4tjes mag zijn (5*8?)?
Kan bij de uitwerking van de Gunnings criteria op vers chillende
percelen, ook de uitwerken van de Toets ings criteria betrokken
worden als hier overlap / dubbelingen inzitten? Graag de ziens wijze
van Opdrachtgever.



"De uitwerking dient logis cherwijs van toepas s ing te zijn op de
Diens tverlening die hoort bij het (de) des betreffende Perce(e)l(en)
waarvoor Deelnemer een Ins chrijving doet."
Betekent dit niet als nog dat de facto voor elk perceel een s eparate
invulling van G1 dient te worden opgegeven - ook omdat
beoordeling uiteindelijk per perceel plaats vindt? Z o nee, graag de
ziens wijze van Opdrachtgever.
In de ziens wijze van vragens teller kan het integraal benaderen van
bijvoorbeeld G1, uitgaande van meerdere percelen waarop inges chreven
wordt, in zichzelf meerwaarde kan hebben, vanwege de integraliteit. Met
de opdracht aan Ins chrijvers om de ins chrijving op meerdere percelen op
1 gunnings criterium in 1 keer uit te werken, veronders telt Opdrachtgever
dit mogelijk ook. Daarbij doet zich echter de complexiteit voor dat een
integrale invulling van een gunnings criterium moet worden gegeven,
terwijl uiteindelijk niet duidelijk is welke percelen ins chrijver uiteindelijk
gegund krijgt. Met andere woorden: het is denkbaar dat het bes te
aanbod, uitgaande van een ins chrijving op meerdere percelen, op een
gunnings criterium alleen kan worden gedaan als de ins chrijver die
vers chillende percelen vervolgens ook gegund krijgt.
Hoe kijkt Opdrachtgever hiernaar?
Hoe gaat Opdrachtgever om met dit gegeven in de beoordeling, die
(mogelijk?) per perceel zal plaats vinden?
"

181

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document 5.3.6 pagina 68
Er wordt pas later beoordeeld voor welke variant wordt gekozen, waarbij
unanimiteit voorwaardelijk is . Daarover:
Waar hangt de keuze vanaf?
Indien geen s prake is van unanimiteit, wat dan?

182

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 1.1.5 pagina 5
Indirect en reis tijd zijn beide vas tges teld op maximaal 25% van direct.
Graag met een voorbeeldberekening inzichtelijk maken hoe dit moet
worden begrepen.

Nr.
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Gepubliceerd

183

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 5.2 pagina 10
Wat bedoelt de opdrachtgever met dit artikel? Is opdrachtnemer verplicht
om de jaarrapportage van de vertrouwens pers oon over de organis atie
door te s turen of kan dit onderwerp van ges prek zijn tijdens periodiek
overleg?

Dit is onderdeel van het periodiek overleg. Het artikel is omwille van
verduidelijking aangepas t.

28-jun-2019 14:30

184

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 17.2 pagina 10
De verwijzing naar de Jeugdwet is niet correct. Artikel 4.18 moet zijn
4.1.8. Graag uw beves tiging.

Is correct, wordt aangepas t.

28-jun-2019 14:30

185

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 21 pagina 13
a. Bij punt 21.1 en 21.4 wordt ges proken over bijlage E en G, dit moet
zijn 5 en 7. Kunt u dit beves tigen?
b. Door het hele document wordt cons equent ges proken over bijlage E
i.p.v. 5. Kunt u beves tigen dat voor "E" "5" moet worden gelezen?
c. Bij punt 21.6 s taat bijlage X, welke bijlage is dit?

a. Ja, dat beves tigen we.
b. Bijlage E betreft bijlage 5, de KPI-lijs t
c. dit is bijlage 4.

28-jun-2019 14:30

186

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 22.1 pagina 13
Wat vers taat de opdrachtgever onder een 'gevalideerd ins trument voor
de meting van doelrealis atie en cliënttevredenheid'? Heeft de
opdrachtgever hierbij s pecifieke bij naam te noemen voorbeelden van?

Een ins trument waarvan de kwaliteit is aangetoond. Het ins trument
wat meet wat het moet meten.
Het bepalen van de keuze voor het ins trument is onderdeel van de
ontwikkelopgaven.

28-jun-2019 14:30

187

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 22.2 pagina 13
Op welke wijze dient opdrachtnemer de uitkoms ten van
res ultaatmetingen bes chikbaar te s tellen? Kunnen we hierbij uitgaan van
CBS rapportage?

Voorafgaand aan de contractges prekken of bij incidentiele verzoeken
s chriftelijk.
Ook van CBS rapportage

28-jun-2019 14:30

188

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 23.1 pagina 14
Welke interventies bedoelt de opdrachtgever in dit kader? Gaat het hier
om zorgvormen om problematiek te verminderen of om
verbetermaatregelen in de breeds te zin die het de opdrachtnemer
mogelijk maken de diens tverlening en bedrijfs voering te optimalis eren?

Voor beiden.

28-jun-2019 14:30

189

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 28.3 pagina 15
Wat vers taat de opdrachtgever onder een jaarlijks contactmoment
gemeentelijke
toegangen? Worden opdrachtnemers geacht een jaarlijks e bijeenkoms t te
organis eren voor alle toegangen, zo ja, hoe ziet de opdrachtgever dit in
tijd en planning en vorm uitgevoerd door alle opdrachtnemers ? Is er een
periodiek overleg van toegangen waar opdrachtnemers 1x per jaar
kunnen aans luiten? Of bedoelt opdrachtgever dat elke toegang 1x per
jaar door opdrachtnemer wordt bezocht in het kader van
relatiemanagement?

Nog nader te bepalen, waarbij een effectief gebruik van de tijd mede
bepalend is .

28-jun-2019 14:30

190

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 29.7 pagina 16
Welke hulpmiddelen worden in deze eis bedoeld ('om niet' bes chikbaar te
s tellen door opdrachtnemer)?

Hulpmiddelen als bijvoorbeeld een rols toel of een (trap)lift.

28-jun-2019 14:30

191

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 32.4 pagina 17
Welke definities worden bedoeld?

De Z eeuws e definitie van het begrip Veiligheid is een voorbeeld. Het
is de intentie dat in de toekoms t nog meer Z eeuws brede definities
worden vas tges teld.

28-jun-2019 14:30

192

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 33.1 pagina 18
Wat vers taat opdrachtgever onder kwalitatief goede vraagverhelderings en s creenings -ins trumenten? Aan welke eis en moeten die voldoen? Z ijn
hier voorbeelden van?

We vragen hier een ins trument ter ins chaling van de hulpvraag die op
de lijs t met erkende ins trumenten van het NJI s taat.

28-jun-2019 14:30
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193

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 36.3 pagina 20
Hoe ziet de opdrachtgever de vormgeving van en de eis en aan het
borgings plan bij uits troom? Is dit een apart (nieuw) document of is de
huidige werkwijze waarin de
behaalde doelen en eventuele vervolgafs praken/overdracht is
vas tges teld in het hulpverlenings plan? Met wie wordt dit borgings plan
gedeeld (naas t de cliënt) aangezien na afs luiten zorg mogelijk geen hulp
meer betrokken is ?

Z ie hiervoor bladzijde 65 van het bes chrijvend document.
Afhankelijk van de s ituatie wordt dit gedeeld met nadere te bepalen
anderen. in ieder geval met de Toegang, voor afs luiting van de zorg.

28-jun-2019 14:30

194

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en 41.4 pagina 21
Waarop bas eert de opdrachtgever de eis geïnformeerd te worden over
de s chors ing of doorhaling van een profes s ional op en wordt hiermee
bedoeld met naam en toenaam? Of is het voldoende dat anoniem wordt
gemeld dat een medewerker is ges chors t?

Met naam en toenaam.

28-jun-2019 14:30

195

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en perceel 1, pres tatie 43A31 pagina 30
Eis is dat 1 van de gezins huis ouders SKJ geregis treerd is . Op dit moment
is dat geen eis en de huidige gezins huis ouders voldoen daar niet aan.
Geldt deze eis met ingang van 1-1-2020 of is een overgangs periode en/of
een alternatieve opleidings eis mogelijk?

Deze eis geldt met ingang van 01-01-2020, overgangs periode is tot
01-01-2021. Alternatieve opleidings eis is niet mogelijk.

28-jun-2019 14:30

196

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en perceel 1, pres tatie 45B17 pagina 31
De gemiddelde inzet is 5 uur per week, max cas eload 4 a 5. Daarnaas t
s taat dat er wordt uitgegaan van gemiddelde inzet van 1,3 fte per traject.
Hoe rijmt dit met elkaar?

Uitgangs punt is dat uitvoering plaats vindt door meer dan 1 FTE per
traject. Bekos tiging is hierop gebas eerd.

28-jun-2019 14:30

197

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en alle pres taties pagina 26-84
De pres tatiebes chrijvingen zijn behoorlijk afgebakend. Betekent dit
concreet dat er op bas is van maatwerk ges tapeld kan worden?
Bv. 44A30 (verblijf zwaar), 45B24 (bv. MFT), 45A41 (thuis begeleiding),
43A14 (diagnos tiek), 50Z 08 (cas us regie) of moet alles onder 44A30
geleverd worden?

combineren van pres taties blijft mogelijk, maar altijd na af- en
ins temming met de gemeentelijke Toegang. Bovens taand voorbeeld is
niet wens elijk en gelet op de genoemde pres taties onwaars chijnlijk.

28-jun-2019 14:30

198

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en perceel 3a, kenmerken punt 3 pagina 38
Integraal aanbieden van onders teunings trajecten. Betekent dit dat er niet
ges tapeld kan/mag worden en moet je binnen de pres tatie dan doen wat
nodig is ?
Verblijf is mogelijk: is dat impliciet of apart inzetbaar en declarabel?

Combineren mag. Z ie antwoord vraag 197. Verblijf is apart inzetbaar
en apart te declareren.

28-jun-2019 14:30

199

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en perceel 3a, pres tatie 44A08 pagina 49
a. Ook voor deze pres tatie dient 1 van de gezins huis ouders SKJ
geregis treerd te zijn. Hiervoor geldt dezelfde vraag als voor pres tatie
43A31. Geldt de verplichting van SKJ regis tratie direct per 1-1-2020 of kan
er s prake zijn van een overgangs periode en/of een alternatieve
opleidings eis ? b. Daarnaas t geldt voor deze pres tatie dat een
gedrags des kundige is betrokken. Dit lijkt onlogis ch, omdat deze pres tatie
de begeleidingvariant is . Moet dat niet in plaats van een
gedrags des kundige een ambulant gezins huis begeleider zijn?

a. zie antwoord op vraag 195.
b. De inzet van de gedragdes kundige achten wij noodzakelijk bij een
dergelijke pres tatie

28-jun-2019 14:30

200

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en perceel 3a, pres tatie 44A27 pagina 53
Wordt intens ieve woonvorm bedoeld? Of een zeer tijdelijke voorziening
zijnde niet de cris is opvang?

Z eer tijdelijke voorziening, niet zijnde cris is opvang.

28-jun-2019 14:30

201

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en perceel 3a, pres tatie 44A07 pagina 56
Vallen de hulpverlenings variant pleegzorg, dagpleegzorg en intens ieve
pleegzorg ook binnen deze productcode of is hier een andere code voor?
Z o ja, welke?

Er zijn geen aparte codes voor de vers chillende varianten van
pleegzorg.

28-jun-2019 14:30
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202

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en perceel 4 vanaf pagina 62
Er wordt op pg. 66 verwezen naar het tariefblad voor tarieven van
pres taties 46B00, 46B01 en 49B03, maar op het tariefblad (bijlage 9)
s taan geen tarieven. Graag als nog de tarieven vers trekken.

Tarieven zijn toegevoegd. Herzien tarievenblad is toegevoegd.

28-jun-2019 14:30

203

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en perceel 4, pres tatie 54017 pagina 66
Er wordt verwezen naar een tarief voor pres tatie 54017. Het is echter
niet duidelijk
of deze vergoeding wordt betaald voor een etmaal dat het bed bezet is of
ook als het bed onbezet is . Wat is van toepas s ing?

Pres tatie wordt 365 etmalen per jaar betaald ( bes chikbaarheid)

28-jun-2019 14:30

204

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en perceel 5, pres taties 45A71 en 45A52 pagina
69/70
Er wordt op pagina 70 verwezen naar het tariefblad, maar hier s taan
geen tarieven.
Graag als nog de tarieven vers trekken.

Z ie antwoord vraag 202.

28-jun-2019 14:30

205

Bijlagen / Bijlage 4 - Ontwikkelopgaven

Bijlage 4, ontwikkelopgaven pagina 6, 7 - Cliënt- participatie bevorderen
Hoe ziet de opdrachtgever het gewens te res ultaat voor zich: gaat elke
opdrachtnemer 5x per jaar cliëntges prekken organis eren of wordt dit
vanuit de opdrachtgever georganis eerd?

Bij de voorwaarden op blz. 7 van de ontwikkelopgaven wordt
aangegeven dat de opdrachtgever deze organis eert.

28-jun-2019 14:30

206

Bijlagen / Bijlage 4 - Ontwikkelopgaven

Bijlage 4, ontwikkelopgaven pagina 8 en 9, 10 - Wijziging bekos tiging
a. Op pagina 8 en 9 s taat ontwikkelopgave 10. Om te komen tot een
trajectfinanciering binnen perceel 1 en 3a, op bas is van (cliënt)profielen.
Het is de bedoeling om van PxQ financiering te gaan naar trajectprijzen =
outputgerichte uitvoerings variant (i-Sociaal domein). Verderop s taat
echter dat er s prake zal zijn van taakgerichte bekos tiging = taakgerichte
uitvoerings variant ofwel Lumps um of populatiebekos tiging. Dat is dus
een heel andere bekos tigings s ys tematiek. Wat is de bedoeling?
b. En wat wordt bedoeld met 'overs chrijding' is voor rekening van
gezamenlijke aanbieders ? Graag verheldering.

De bedoeling is om te komen tot trajectgerichte financiering op bas is
van cliëntprofielen. De mogelijkheid is om na 4 jaar toe te groeien
naar taakgerichte financiering in perceel 1. Deze ontwikkeling is
afhankelijk van het s ucces van de trajectgerichte financiering.
Voorwaarden voor taakgerichte financiering worden tegen die tijd
bes proken met de betrokken partijen. Wij zullen de voorwaarden
gericht op taakgerichte financiering verwijderen. De voorwaarden die
nu zijn opgenomen, zullen wij verwijderen.

28-jun-2019 14:30

207

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

Bijlage 5, kritis che pres tatie indicatoren, KPI nummer 2.2
Op welke wijze verwacht opdrachtgever rapportage over de audit hierop?
En gebeurt dit in periodiek overleg of actieve informatieplicht? Z ijn dit de
s piegelbijeenkoms ten die worden genoemd in bijlage 6: doels tellingen
kwaliteit, pagina 5: opzetten cliënt-participatie (aanpak IJmond regio)?

Verwacht wordt dat de res ultaten van de audit bes proken worden in
het contractoverleg. Uitgegaan wordt van actieve informatie vanuit de
opdrachtnemer. De bes preking van dit KPI komt niet aan de orde in de
s piegelbijeenkoms ten.

28-jun-2019 14:30

208

Bijlagen / Bijlage 6 Kwaliteitdoels tellingen jeugdhulp Z eeland

Bijlage 6, Doels tellingen kwaliteit, punt 6, pagina 9
Kwaliteits zorg op orde: aanbieders leveren kwartaalijks aantal klachten,
afhandeling,
incidenten, calamiteiten aan. Op welke wijze vindt deze rapportage
plaats ? In periodiek overleg of via fys ieke rapportage?

Aanlevering vind plaats via s chriftelijke rapportage.

28-jun-2019 14:30

209

Bijlagen / Bijlage 8 - was -wordt lijs t

Bijlage 8, convers ietabel
De huidige pres taties 43A43, 43A44 en 43A45 "behandelgezinnen" komen
in de convers ietabel niet voor. Onder welke pres tatie(s ) vallen deze?

De term/ de pres taties behandelgezinnen kent Opdrachtgever niet. De
genoemde productcodes , betreffen andere pres taties die zijn
opgenomen in andere pres taties . .

28-jun-2019 14:30

210

Bijlagen / Bijlage 8 - was -wordt lijs t

Bijlage 8, convers ietabel
Bij pres taties 46B01 s taat geen oude pres tatie vermeld. Is dit niet de
huidige pres tatie
ambulant cris is 46A01?
Bij pres taties 49B03 s taat geen oude pres tatie vermeld. Is dit niet de
huidige pres tatie
res identieel cris is 46A03?

De pres taties 46B00. 46B01 en 46B03 zijn nieuwe pres taties en
vervangen geen oude pres taties

28-jun-2019 14:30
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211

Bijlagen / Bijlage 8 - was -wordt lijs t

Bijlage 8, convers ietabel
Huidige pres tatie 46A05 pleegzorg cris is ontbreekt. Graag een
verduidelijking op dit punt.

Pres tatie wordt niet meer ingezet. Cris is pleegzorg valt onder de
reguliere pres tatie pleegzorg 44A07

28-jun-2019 14:30

212

Bijlagen / Bijlage 8 - was -wordt lijs t

Bijlage 8, convers ietabel
De pres tatie 49B02 s taat niet in de convers ietabel onder perceel 7,
terwijl deze daar wel bes chreven is en tevens bij perceel 3A. Onder welk
perceel wordt deze pres tatie
geacht te vallen?

Deze pres tatie valt zowel onder perceel 7 als perceel 3A; zal
toegevoegd worden aan de convers ietabel bij perceel 7.

28-jun-2019 14:30

213

Bijlagen / Bijlage 8 - was -wordt lijs t

Bijlage 8 convers ietabel
Bij pres tatie 45A68 s taat geen oude pres tatie vermeld. Voor welke
pres tatie is dit een vervanging? Valt hier pres tatie 41A14 niet onder?

Deze pres tatie vervangt het product 54007. De convers ietabel zal
worden aangepas t.

28-jun-2019 14:30

214

Bijlagen / Bijlage 8 - was -wordt lijs t

Bijlage 8 convers ietabel
Bij pres tatie 41A15 s taan meerdere oude pres taties vermeld. In de oude
pres taties is s prake van vers chillende doelgroepen en/of
leeftijds groepen. Is het de bedoeling dat het onders cheid in doelgroepen
vervalt?

Dat is juis t.

28-jun-2019 14:30

215

Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

Bijlage 9 tarievenblad
Bij pres tatie 41A15 wordt een uur tarief afgegeven. De huidige pres taties
kennen een dagdeeltarief per cliënt. Is het de bedoeling dat het
dagdeeltarief wordt vervangen door een uurtarief? Is dit dan een
uurtarief per ingezette beroeps kracht? Geldt het afgegeven uurtarief voor
alle in te zetten beroeps krachten?

De vergoeding bij deze pres tatie was verkeerd vermeld, het tarief is
een tarief per dagdeel. Tarievenblad is aangepas t.

28-jun-2019 14:30

216

Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

Bijlage 9 tarievenblad
Bij pres tatie 45B17 wordt een uurtarief genoemd, terwijl de oude
pres tatie 45B27 een trajectprijs kent. Is dit de bedoeling gezien de
ontwikkelopgave 10?

De pres tatie kent vanaf 2020 een uurtarief, wijziging van de
bekos tiging wordt nages treefd, o.m. bes chreven bij ontwikkelopgave
10.

28-jun-2019 14:30

217

Bijlagen / Bijlage 2a Conceptraamovereenkoms t jeugdhulp
2020 percelen 1 3a 3b en 4

concept (Raam)Overeenkoms t
Z owel de concept-Overeenkoms t als de concept-Raamovereenkoms t
bevat een opzeggings bepalingen die het Opdrachtgever mogelijk maakt
de nu aanbes tede overeenkoms t ongeclaus uleerd op te zeggen. Het
opnemen van deze potentieel zeer vergaande, onevenwichtige bepaling is
nergens gemotiveerd en blijkt elders niet uit de Aanbes tedings s tukken.
Daarom het verzoek art. 13 bijlage 2b en art. 15 bijlage 2a volledig te
s chrappen. Indien dit verzoek niet wordt gehonoreerd gelieve de keuze
van Opdrachtgever voor het handhaven van deze bepalingen te
motiveringen in het licht van met name het proportionaliteits begins el.

Dit is een wettelijke bepaling. In artikel 7:408 BW is geregeld dat een
overeenkoms t van opdracht te allen tijde door de Opdrachtgever kan
worden opgezegd deze is naar analogie van toepas s ing verklaard voor
de onderliggende Raamovereenkoms t. Z ie ook de eerdere
antwoorden, o.m. vraag 129.

28-jun-2019 14:30

218

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document blz.65 paragraaf 5.3.2. punt 3 en 4.
Hoe verhoudt het borgins gplan zicht tot de afs praken rondom de
overdracht naar een andere zorgorganis atie bijv. bij afs chaling?

Vanuit het borgings plan worden de afs praken bes chreven rondom
s amenwerking naar afs chaling. Borging kan bv ook inhouden dat
afs chaling weer omgezet wordt naar ops chaling.

28-jun-2019 14:30

219

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document, blz. 27, punt 2a.
Kan de gemeente concreet toelichten wat wordt bedoeld met Audit en
ins pectie?

Opdrachtgever bedoelt hiermee dat de gegevens die bes chikbaar zijn
uit de interne audit van de opdrachtnemer en/of vanuit onderzoek door
de Ins pectie IGJ informatie opleveren om de data van de kritis che
s ucces factoren te vullen. Het geheel van KPI’s geeft
s turings informatie aan de Z eeuws e gemeenten om beleid te kunnen
formuleren.

28-jun-2019 14:30
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220

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document, blz. 31 laats te alinea
In de laats te alinea op blz. 31 s taat: ‘als opdrachtnemer niet akkoord
gaat met de wijzigingen, dan heeft opdrachtgever het recht om de
overeenkoms t op te zeggen’.
Kan de gemeente toelichten binnen welke termijn opdrachtgever de
overeenkoms t op mag zeggen?

Opdrachtgever zal s chriftelijk opzeggen met inachtneming van een
redelijke termijn. Wij zullen een termijn van 6 maanden hanteren.

28-jun-2019 14:30

221

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document, Paragraaf 1.8 blz. 32
1.8 Aanpas s ing tarieven: Kan de gemeente beves tigen dat
opdrachtnemer de overeenkoms t kan opzeggen indien deze niet meer
kan leveren op grond van het aangepas te tarief? Z o niet, dan verzoeken
wij de gemeente een opzegmogelijkheid op te nemen.

De overeenkoms t kan niet worden opgezegd met de motivatie “Het
niet meer kunnen leveren op grond van aangepas te tarieven” .

28-jun-2019 14:30

222

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document, Paragraaf 3.4.3. blz. 53
Kan de gemeente nader toelichten wat zij bedoelt met 'onder
verantwoordelijkheid van' en hoe zich dit verhoudt tot de tweede zin van
deze paragraaf waarin s taat dat de daadwerkelijke uitvoering van de
Jeugdhulp plaats vindt door een SKJ- of BIG geregis treerde
jeugdzorgwerker.

Paragraaf is omwille van verduidelijking hers chreven.

28-jun-2019 14:30

223

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document, Paragraaf 3.4.4. blz. 53
Kan de gemeente toelichten waarom zij aans luiting bij een
beroeps vereniging verplicht s telt? De wet geeft deze verplichting niet.
Daarnaas t zijn dit beroeps verenigingen voor WO opgeleide profes s ionals ,
dus niet haalbaar om dat te eis en van jeugdhulpwerkers .

Aans luiting bij een beroeps vereniging geeft meer garantie op
kwalitatief betere uitvoering van de jeugdhulp. De ops omming van
beroeps verenigingen is niet limitatief ( laats te as terix: of een andere
voor de beroeps groep relevante vereniging die hier niet wordt
genoemd)

28-jun-2019 14:30

224

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en, Paragraaf 8.5 blz 7.
Kan de gemeente concreet toelichten wat wordt bedoeld met
‘monitoring’?

Monitoring is een manier om zicht te houden op de voortgang van de
beoogde res ultaten, nodig om koers te bewaken en eventueel bij te
s turen. In 8.5 is monitoring gericht op de financiële gegevens .

28-jun-2019 14:30

225

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en Paragraaf 19.1.b blz. 11
Een onderaannemer kwalificeert volgens ons als een
verwerkings verantwoordelijke omdat die zelfs tandige verplicht is de
gegevens van cliënten te verwerken. Daarnaas t kwalificeren
hoofdaannemer en onderaannemer volgens ons als gezamenlijke
verwerkings verantwoordelijken omdat zij een gezamenlijk doel hebben,
namelijk het verlenen van zorg aan de betreffende cliënt. Het s luiten van
een verwerkers overeenkoms t is in dat geval dan ook niet aangewezen.
We verzoeken u dit artikel aan te pas s en.

Z ie antwoord bij vraag 4. Artikel wordt gewijzigd.

28-jun-2019 14:30

226

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Programma van Eis en, paragraaf 19.2 blz. 12
Het opnemen van een boetebepaling vinden we niet proportioneel. De
zorgaanbieder is immers verwerkings verantwoordelijke en daarom
zelfs tandig gehouden de verplichtingen uit de AVG na te komen. Indien de
opdrachtnemer handelt in s trijd met de AVG kan de AP daarop acteren.
Door het opleggen van een boete neemt de gemeente de plaats in van
de AP. We verzoeken dit artikel te s chrappen.

Z ie antwoord bij vraag 4. Artikel wordt gewijzigd.

28-jun-2019 14:30

227

Bijlagen / Bijlage 8 - was -wordt lijs t

Bijlage 8 was -wordt lijs t
In de was -wordt tabel wordt geen code genoemd inzake vervoer terwijl in
Bijlage 10 - bedrijfs voerings protocol 3.6 en verder wel over vervoer in
s tuks wordt ges proken. Wat wordt het tarief?

Vervoer wordt niet gezien als een pres tatie maar als een s upplement.
Tarief wordt nog toegevoegd aan een overzicht van s upplementen,
hetgeen is toegevoegd bij de documenten.

28-jun-2019 14:30

228

Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

code 41A15 en 41A22
Tarief is nu in de kolom Uur gezet - is dit juis t?

De vergoedingen bij deze pres taties zijn verkeerd vermeld, het tarief
is een tarief per dagdeel. Tarievenblad wordt aangepas t

28-jun-2019 14:30
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229

Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

Bijlage 9 - Tarievenblad 2020
Code 41A22. Begeleiding dagdeel MIDDEN gaat van € 76,23 naar € 60,00
- dit is een verlaging van 22%. Is dit een juis te waardering voor
ins panning Midden te belonen die lager is dan de huidige lichte
ins panning?

De voormalige producten op dagdelen zijn bes chreven in de pres taties
op perceel 3a en perceel 6. Bij de zorgtoekenning wordt uitgegaan van
de hulpvraag van de cliënt en het te bereiken res ultaat, verwoord in
de onders cheidene pres taties .

28-jun-2019 14:30

230

Bijlagen / Bijlage 10 Bedrijfs voerings protocol V3.0

Bijlage 10 - Bedrijfs voerings protocol. Hoofds tuk 1 blz. 5
In het protocol Bedrijfs voering Jeugdhulp wordt ges proken over de
adminis tratieve las ten zo veel mogelijk te verminderen.
Maar in het protocol is niet nader toegelicht hoe wordt omgegaan tus s en
de contractant en de onderaanneming ofwel de s amenwerking in de
divers e percelen.
De navolgende vragen komen naar boven:

In de s ituatie van een s amenwerkings verband voeren de leden van dit
verband elk hun adminis tratie. In de s ituatie van een hoofd- en
onderaannemers chap, voert de hoofdaannemer de adminis tratie voor
het totaal. Opdrachtgever s telt in deze s ituatie geen voors chriften op.

28-jun-2019 14:30



komt de indicatie bij de contractant of de diens tverlener binnen?
komt er een "deelindicatie" conform de WLZ (indien van
toepas s ing)?
wie bewaakt de "hoeveelheid uren / indicatie / budget"
Is dit alles een adminis tratieve las tenvermindering en een trans parante
werkwijze?
231

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 Programma van Eis en, paragraaf 32.3. blz. 17
Waar is de Z eeuws e regiekaart (de)- es caleren s ociaal domein te vinden?

Wij zullen deze plaats en op de webs ite van onze organis atie.

28-jun-2019 14:30

232

Bijlagen / Bijlage 13 - tots tandkoming
tarieven

Bijlage 13 - Tots tandkoming tarieven - onregelmatigheids toes lag blz. 2
Wat is de gronds lag van de toes lag van 0,75%?

Conform een onderzoek van de regio Rotterdam is 0,75% ORT toes lag
meegenomen in de rekenmodellen.

28-jun-2019 14:30

233

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 - Programma van Eis en, blz. 23, eis en aan de onders teuning.
punt 22
Wat wordt bedoeld met 'accepteren van de opbrengs t(en) van de
ingezette pres tatie(s )

Bedoeld wordt dat de opdrachtnemer de cliënt verder begeleidt /
behandelt/ verblijf biedt op bas is van de gecons tateerde
mogelijkheden en res ultaten van de interventies van de timeoutvoorzieningen. Veelal zullen dat de res ultaten zijn van de inzet van
het s poedteam.

28-jun-2019 14:30

234

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 - Programma van Eis en, pres tatie 50A01, eis en aan locatie
bij het onderwerp 'Eis en aan locatie' s taat: Gezien de kwets baarheid van
de jongeren kunnen er eis en worden ges teld aan de ruimtelijke omgeving
van de woning. Kunnen de eis en toegelicht/ges pecificeerd worden?

De Jeugdwet en de richtlijnen Jeugdhulp geven aan de opdrachtnemer
de mogelijkheid en de opdracht om de hulp zoveel mogelijk op maat te
arrangeren. De opdrachtnemer kan hier dus handelen volgens de
interne kwaliteits punten die nodig zijn voor de doelgroep.

28-jun-2019 14:30

235

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 Programma van Eis en paragraaf 35.1, blz. 19 Wachttijden
Bij de wachttijd tus s en aanmelding en eers te ges prek wordt over het
algemeen (volgens de Treeknormen) 4 weken gehanteerd. In totaal 10
weken maximaal tus s en aanmelding en s tart jeugdhulp. Waarom
hanteert de gemeente hier 3 weken?

In het algemeen is de problematiek van de jeugdige, zeker op de
percelen 1 en 3 dermate zwaar van karakter en kan de neergang van
de ontwikkeling zo s nel gaan dat wij een langere wachttijd dan 3
weken niet aanvaardbaar achten.

28-jun-2019 14:30

236

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 Programma van Eis en paragraaf 35.1, blz. 19 Wachttijden
Wordt met 'de wachttijd tus s en aanmelding en eers te ges prek' de
aanmelding bij de Toegang of de aanmelding met bes chikking bij de
zorgaanbieder bedoeld?

Hier wordt bedoeld de aanmelding met bes chikking bij de
opdrachtnemer.

28-jun-2019 14:30

237

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1-Programma van Eis en pres tatie 43A14, obes ervatiediagnos tiek
Bij deze en andere pres taties wordt ges proken over WO+. Wat wordt
vers taan onder de +?

Onder WO+ wordt vers taan een mas ter-WO, aangevuld met een pos t
mas ter/WO-opleiding.

28-jun-2019 14:30
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238

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage - Programma van Eis en- blz. 74 pres tatie 40A11
In gezinnen met een ouder met VB is langduriger overnemen van taken in
verzorging vaak nodig om gezin te ontlas ten. Ouders hebben daardoor
meer draagkracht om hun kinderen bij hen te laten opgroeien. Kind heeft
echter niet altijd een beperking. Is langdurige inzet van deze pres tatie in
gezinnen met ouders met VB bes preekbaar?

Het is altijd aan de gemeentelijke Toegang om te bepalen welke inzet
nodig is bij een bepaalde hulpvraag. Pers oonlijke verzorging is gericht
op de vaardigheden van de cliënt zelf ( naar vermogen).

28-jun-2019 14:30

239

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document - blz. 21 Perceel 3
Het is de deelnemer toeges taan om in perceel 3 voor elke regio een
ins chrijving in te dienen. Als een deelnemer dat doet en per regio met
een ander s amenwerkings verband, moeten dan 3x de gunnings criteria
per regio worden bes chreven? Z o ja, hoe verhoudt dit zich tot de
vermindering van de adminis tratieve las ten?

De aanbes teding in perceel 3A is verdeeld in 3 regio’s om te komen
tot een zorglands chap dat aans luit bij de s pecifieke regio. De
gunnings criteria vragen om die regionale ins teek.
Vermindering van de adminis tratieve las ten wordt nages treefd
gedurende de looptijd van de gehele contracttering, niet alleen in deze
fas e van aanbes teding.

28-jun-2019 14:30

240

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 Programma van Eis en blz. 22 'Kenmerken van de
jeugdhulpvraag' punt 2.
Jeugdhulp wordt toegewezen via een nog te organis eren centrale
Toegang tot hoog-complexe, s pecialis tis che jeugdhulp die per 1 januari
2020 bes chikbaar is .
Hoe draagt de gemeente er zorg voor dat de centrale toegang
daadwerkelijk per 1-1-2020 bes chikbaar is .

Deze opdracht hebben de gemeenten zichzelf gegeven, we gaan er
van uit dat de opdracht ook gerealis eerd wordt.

28-jun-2019 14:30

241

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Standaardformulier D
als je ins chrijft in een s amenwerkings verband, dient dan elke deelnemer
binnen dat s amenwerkings verband het s tandaard formulier D in?

Nee, dat hoeft niet. Per s amenwerkings verband kan
s tandaardformulier D ingeleverd worden.

28-jun-2019 14:30

242

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend Document - Gunnings criteria blz. 5.3 e.v.
Als je ins chrijft in een s amenwerkings verband bes chrijf je en dien je dan
de gunnings criteria gezamenlijk in of moet elke deelnemer binnen dat
s amenwerkings verband de gunnings criteria apart bes chrijven en
indienen?

Het s amenwerkings verband wordt gezien als 1 deelnemer en dus
worden de gunnings criteria 1x bes chreven.

28-jun-2019 14:30

243

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 - Programma van Eis en blz. 23 'eis en aan de bedrijfs voering'
punt 7.
Opdrachtnemer neemt deel aan de te organis eren centrale toegang tot
hoog-complexe s pecialis tis che zorg. Wat betekent die deelname?

Deelname kan op vers chillende niveaus gevraagd worden: van het
aanleveren van s chriftelijke informatie tot aan pers oonlijke deelname
bij een overleg.

28-jun-2019 14:30

244

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 - Programma van Eis en blz. 28 pres tatie 44A31
Hoe verhoudt deze pres tatie zich tot het landelijke LTA?

Het LTA kent eigen gecontracteerde pres taties . De pres tatie 44A31 is
geen LTA-pres tatie.

28-jun-2019 14:30

245

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 Programma van Eis en blz. 42 Pres tatie 54004 Diagnos tiek
Op het s tandaard formulier F s taat bij deze pres tatie jeugd-ggzdiagnos tiek. In de bes chrijving op blz. 42 van het programma van eis en
niet. Valt hier ook diagnos tiek onder die niet gerelateerd is aan GGZ ?

Op formulier F s taat de benaming vanuit de landelijke productcode.
Onder de pres tatie 54004 vers taan wij in Z eeland ook diagnos tiek die
niet gerelateerd is aan de GGZ

28-jun-2019 14:30

246

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend Document blz. 56. Paragraaf 4.2.1.1 2e bullit
Voor Perceel 6 geldt dat men moet aangeven aan welke gemeente(n)
jeugdhulp geleverd zal worden.
Geldt dit ook voor Perceel 7?

Dit geldt niet voor Perceel 7.

28-jun-2019 14:30

247

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Standaardformulier F
Als je in een s amenwerkings verband inters ectoraal ins chrijft op perceel 1
en/of 3 en je moet aangeven welke pres taties je levert, moet je dat doen
op formulier F vanuit je eigen organis atie of moet je het dan per
organis atie integraal invullen voor het hele s amenwerkings verband waar
je deel van uitmaakt.

Dit s tandaardformulier dient per ins chrijving ingevuld te worden.
Ins chrijving als s amenwerkings verband geldt als één ins chrijving.

28-jun-2019 14:30
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248

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 Programma van Eis en blz. 8 paragraaf 10 Early Warning
Er s taat 'zeeland is als account houdende regio verantwoordelijk voor EW
bij bepaalde gecontracteerde partijen. Om welke partijen gaat het hier?
Kortom wanneer moet de opdrachtnemer meewerken aan 10.1 t/m 10.6?

De VNG heeft inmiddels de lijs t met aanbieders bekend gemaakt.
https ://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws /lijs taccounthoudende-regios -jeugdhulp-openbaar

28-jun-2019 14:30

249

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 Programma van Eis en Paragraaf 14 Anti-Dis criminatie
Uiteraard s taan wij achter deze paragraaf. Maar hoe gaan we hier mee
om als cliënt dis crimineert richting onze medewerkers ? Komt geregeld
voor dat medewerkers op bas is van huids kleur geweigerd worden.

Wij gaan er van uit dat u hier handelt vanuit goed werkgevers chap en
uw medewerkers bes chermt.

28-jun-2019 14:30

250

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Bijlage 1 Programma van Eis en paragraaf 22.1 blz. 13
Er wordt ges proken over een gevalideerd meetins trument. Kunnen jullie
voorbeelden noemen? Voldoet de clienttevredenheids uitvraag volgens
CBS?

Wij verwijzen u hierbij onder meer naar de s ite van het NJI (www.nji.nl)
en van de VNG
(https ://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/publicaties /outcomes turing-in-jeugdhulp)
De uitvraag volgens het CBS is niet toereikend op de mate van
doelrealis atie en cliënttevredenheid.

28-jun-2019 14:30

251

Bijlagen / Bijlage 2a Conceptraamovereenkoms t jeugdhulp
2020 percelen 1 3a 3b en 4

Artikel 15.1 en 15.2
Hier is opgenomen dat de opdrachtgever kan opzeggen en
opdrachtnemer alleen op gewichtige redenen. We verzoeken de
gemeente op te nemen dat ook de opdrachtnemer een opzegmogelijkheid
heeft. in ieder geval op een verlengings moment. Daarnaas t is er geen
opzegtermijn opgenomen. Kan de gemeente deze opnemen?

Opdrachtnemer heeft een opzeggrond in geval van gewichtige
redenen. Dit is conform wetgeving, 7:408 BW.
In geval van s chriftelijke opzegging zal opdrachtgever een redelijke
termijn van 6 maanden hanteren. Z ie de eerdere antwoorden, o.m.
vraag 129.

28-jun-2019 14:30

252

Bijlagen / Bijlage 2b Conceptovereenkoms t jeugdhulp 2020
percelen 5 6 en 7

artikel 13.1 en 13.2
Hier is opgenomen dat de opdrachtgever kan opzeggen en
opdrachtnemer alleen op gewichtige redenen. We verzoeken de
gemeente op te nemen dat ook de opdrachtnemer een opzegmogelijkheid
heeft. in ieder geval op een verlengings moment. Daarnaas t is er geen
opzegtermijn opgenomen. Kan de gemeente deze opnemen?

Z ie de beantwoording bij de vragen 129, 220 en 251

28-jun-2019 14:30

253

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

Bijlage 5 Kritis che Succes Factoren - meetins trumenten
Is de aanname juis t dat als er bij de KSF's s prake is van gegevens uit
het regis traties ys teem Aeolus , dat de gemeente deze data vers chaft?

Aeolus is het regis traties ys teem van de Opdrachtgever. Dit wordt
gevuld met gegevens uit het berichtenverkeer I-s ociaal domein. De
berichten worden aangeleverd zowel door de gemeenten als door de
opdrachtnemers .

28-jun-2019 14:30

254

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

Bijlage 5 KPI 2.3
Hoe wordt bij deze KPI rekening gehouden met de doelgroep (L)VB
waarbij uits troom niet altijd vanzelfs prekend is ?

In het ges prek over de KPI’s wordt daarmee rekening gehouden met
de vers chillende doelgroepen uit de Jeugdwet.

28-jun-2019 14:30

255

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

Bijlage 5 KPI 2.5
Deze KPI zouden we liever kwalitatief benaderen dan alleen kwantitatief.
Er kunnen heel veel redenen zijn waarom een cliënt recidiveert.
Daarnaas t is het van belang dat bij deze KPI ook gekeken wordt naar de
aard van de recidive. Wat vers taat de gemeente onder 'gelijks oortige'
jeugdhulp?

De kwantitatieve benadering geeft input voor het ges prek over de
kwaliteit. Life-events en andere redenen worden daarbij betrokken.
Onder gelijks oortige jeugdhulp bedoelen wij bijvoorbeeld meerdere
malen ambulante interventies , of meerdere malen inzet van jeugdhulp
met verblijf, of meerdere malen gebruikmaking van GGZ -behandeling

28-jun-2019 14:30

256

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

Bijlage 5 KPI 2.7
Deze KPI zouden we liever kwalitatief benaderen dan alleen kwantitatief.
Er kunnen heel veel redenen zijn waarom een cliënt herintreedt.
Daarnaas t is het van belang dat bij deze KPI ook gekeken wordt naar de
aard en gronds lag van de herintreding. Het kan om een hele andere
zorgvraag gaan.

Z ie het antwoord op vraag 255.

28-jun-2019 14:30
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257

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document blz. 27
Op blz. 27 s taat dat niet voor alle doels tellingen de data te halen is uit de
informatiebronnen als het CBS, de outcome data van het CBS en het
berichtenverkeer. De gemeente zet daarom in om beperkte aanvullende
informatie bij de aanbieders uit te vragen. Is de gemeente van mening
dat de KPI's genoemd in bijlage 5 beperkte aanvullende informatie is ?

Wij gaan ervan uit dat de KPI’s en de overige metingen in de loop van
de komende 4 jaar vrijwel alle gewens te informatie zullen genereren.
In de eers te 2 jaren zal dit toch niet toereikend zijn en verwachten wij
dat aanvullende (wellicht inzichtgevende) informatie nodig zal zijn.

28-jun-2019 14:30

258

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

Bijlage 5 KPI 5.1
Hoe wordt deze KPI geregis treerd in het regis traties ys teem Aeolus ?

De gegenereerde data voor deze KPI zijn o.m. de regis tratie van de
inzet van het aantal hulpverleners ins tellingen in een cas us , de
hoeveelheid interventies al dan niet volgordelijk in een cas us en de
“doors trooms nelheid” van interventies en aanbieders in een cas us .

28-jun-2019 14:30

259

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document blz. 27
Op blz. 27 s taat dat de gemeente beperkte aanvullende informatie bij
aanbieders uitvraagt. Het gaat dan met name om kwalitatieve data.
Hoe verhoudt dit zich tot de normen en % die bij de divers e KPI's in
bijlage 5 wordt benoemd?

Z ie de beantwoording van vraag 248.

28-jun-2019 14:30

260

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Mogelijkheid zelfs tandige ins chrijving
Onze dagbehandeling van jonge kinderen is primair gericht op
s amenwerking met en doors troom naar het (s peciaal) onderwijs . Andere
belangrijke s amenwerkings partners zijn DOT en de revalidatie. Partijen
die op een andere wijze gefinancierd worden. Is voor deze pres taties
ins chrijving als zelfs tandige deelnemer mogelijk?

Ins chrijving als zelfs tandig deelnemer is mogelijk in de percelen 1 en
3A onder de voorwaarden bes chreven in het Programma van Eis en en
het Bes chrijvend Document. In dit inkooptraject worden als
s amenwerkings partners díe partijen gezien die jeugdhulpverlening
aanbieden.

28-jun-2019 14:30

261

Bijlagen / Bijlage 8 - was -wordt lijs t

Vervoer
In de Was -Wordt lijs t komt de oude code 42A03 niet terug; vervoer,
ins pannings gericht. Onder welke code valt vanaf 2020 deze pres tatie?

Z ie de beantwoording van vraag 227.

28-jun-2019 14:30

262

Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

Intake en vraagverheldering op percelen 3a & 6
Valt op de percelen 3a en 6 (in de fas e van aanmelding) de tijd die
geïnves teerd wordt in intake/onderzoek/vraagverheldering ook onder de
toekoms tige P*Q financiering?

Financiering gaat in vanaf de datum die de gemeente bes chikt heeft
op het JW 301 bericht.

28-jun-2019 14:30

263

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Minimum aantal van 75 cliënten - perceel 3a
In de afgelopen drie jaar hebben wij in totaal wel meer dan 75 cliënten in
zorg gehad, maar door de continue ins troom en uits troom naar s chool
fluctueert het aantal gedurende het jaar s terk.
Geldt het minimum van ervaring met 75 cliënten als harde eis per
deelnemer per jaar?

Dit is een harde eis , die geldt voor het gehele s amenwerkings verband
en voor alle ingezette pres taties .

28-jun-2019 14:30

264

Bijlagen / Bijlage 9 - Tarievenblad 2020

Pres tatiecode 44A30
Welke cliënten en welke pres tatie worden precies bedoeld onder de
nieuwe code 44A30, waar bijv. de oude code voor Z Z P4 LVG (per dag)
onder gaat vallen?

De pres tatie 44A30 s taat bes chreven op blz. 29 van het Programma
van Eis en. Voor s lechts enkele cliënten die nu nog onder de 44A30
vallen zal deze pres tatie vanaf 2020 nog van toepas s ing zijn.

28-jun-2019 14:30

265

Ins chrijving / 1

Programma van Eis en pag 5 art 5 Indirecte tijd mag niet meer dan 25%
zijn van de totale clientgebonden tijd. Geldt dit voor alle percelen (behalve
perceel 5)?

Dat is juis t.

28-jun-2019 14:30

266

Ins chrijving / 1

PvE pag 8 art 8.3 Voor een kleine aanbieder die via een s teekproef
als nog een accountants verklaring moet leveren, is dat niet in verhouding
tot het werk en de kos ten die dit met zich meebrengt. Graag dit artikel
s chrappen.

Wij realis eren ons dat dit een kos tenverhogende actie is , echter het
maakt deel uit van het landelijk accounts protocol. Wij zullen dit artikel
niet s chrappen.

28-jun-2019 14:30
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267

Ins chrijving / 1

PvE art 29 pag 15 en pag 52. Er is een te eenzijdige formulering dat de
cliënt bepaalt op welke plaats en tijds tip de jeugdhulp geboden wordt.
Graag nuanceren met dat oms tandigheden in de s ituatie van de
jeugdhulpaanbieder hierin ook een rol s pelen.

De eis dat behandeling primair thuis plaats vindt is een harde eis . De
Jeugdwet gaat uit van een s ys teembenadering. Inzicht in de eigen
omgeving van de cliënt en het s ys teem dat hem/haar beïnvloedt is
es s entieel onderdeel van de behandeling. Alleen indien het omwille
van de behandeling noodzakelijk is om een cliënt niet in de
thuis omgeving te behandeling, is behandeling op de praktijk mogelijk.
De opdrachtnemer overlegt met cliënt / ouders over locatie en tijds tip
die pas s end zijn voor het gezin.

28-jun-2019 14:30

268

Ins chrijving / 1

PvE art 31 pag 17. Wat houdt 'bereikbaar' zijn precies in? Geldt dit alleen
voor hoog-complexe hulpvragen?

Bereikbaar houdt in dat de cliënt die al in zorg is bij een
opdrachtnemer en die in een cris is s ituatie verkeert 24/7 contact moet
kunnen opnemen met de eigen organis atie en dat deze
opdrachtnemer ook de vereis te zorg moet kunnen realis eren. Het
contact vanuit de cliënt dient niet te verlopen via de Time-Out diens t
van de gezamenlijke Z eeuws e gemeenten. Deze eis geldt voor de
percelen 1 en 3A (gedeelte hoog-complex ).

28-jun-2019 14:30

269

Ins chrijving / 1

PvE nr 5 Wat houdt 'beleid op cris is zorg' precies in?

Opdrachtnemer dient (intern) bes chreven te hebben hoe cliënten die
in een cris is s ituatie verkeren buiten “kantoortijden” de organis atie
kunnen bereiken en hoe de organis atie deze s ituatie dan begeleidt.

28-jun-2019 14:30

270

Ins chrijving / 1

PvE pag 39 nr 4 Waarom wordt alleen bij perceel 3a 'hoog complex'
geformuleerd dat opdrachtnemer voldoende aanbod moet hebben voor
clienten met divers iteit aan achtergronden? Betekent dit dat een
opdrachtnemer of s amenwerkings verband niet een s pecifieke identiteit
kan hebben?

Opdrachtnemers kunnen zeker een s pecifieke identiteit hebben maar
dat mag geen belemmering zijn om cliënten met een andere identiteit
te begeleiden of te behandelen.
Deze eis geldt overigens in alle percelen, wij zullen dat breder
oms chrijven bij de algemene eis en.

28-jun-2019 14:30

271

Ins chrijving / 1

PvE pag 44 Hier wordt de eis ges teld dat een ps ychiater een vas t
diens tverband moet hebben bij 'hoog complex'. Dit is geen reele eis
gezien de s chaars te van deze beroeps groep. Ps ychiaters worden vaak
'ingehuurd', Graag wijzigen.

Een andere vorm is toelaatbaar mits aantoonbaar is dat s prake is van
een s tructurele, contractuele verbintenis aangegaan door
Opdrachtnemer met een ps ychiater voor het leveren van
ps ychiatris che inzet voor de duur van de contractperiode, waarbij de
bes chikbaarheid gegarandeerd is .

28-jun-2019 14:30

272

Ins chrijving / 1

PvE pag 52 In tegens telling tot de eis bij 'hoog complex' (pag 44) en bij
'laag complex'(pag 55) wordt bij 'midden complex' niet genoemd dat de
behandeling maximaal één jaar mag duren. Is dat bewus t?

Deze eis geldt ook voor midden-complex. We zullen deze toevoegen bij
de eis en aan de onders teuning bij perceel 3a.

28-jun-2019 14:30

273

Ins chrijving / 1

PvE pag 52 Kan behandeling op perceel 3A na de termijn van één jaar
verlengd worden?

Dit is ongewens t.

28-jun-2019 14:30

274

Ins chrijving / 1

Bes chrijvend Document pag 39 art 2.5.5 Alle aanbieders in een
s amenwerkings verband zijn hoofdelijk aans prakelijk. Geldt die
aans prakelijkheid ook voor zaken die bij een andere aanbieder uit het
s amenwerkings verband s pelen?

Z ie antwoord vraag 65.

28-jun-2019 14:30

275

Ins chrijving / 1

BD pag 40 art 2.5.6 Is het mogelijk het s amenwerkings verband uit te
breiden na ins chrijving? Z o ja, wat is de procedure?

Nee, dat kan niet. Behoudens s chriftelijke toes temming van
Opdrachtgever in geval van een gewijzigd Samenwerkings verband.
Uiteraard blijft het gehele eis enpakket van kracht.

28-jun-2019 14:30

276

Ins chrijving / 1

BD hoofds tuk 5 v.a. pag 61. De beoordeling van de gunnings criteria
wordt s terk gebas eerd op datgene wat op papier gezet moet worden en
wat betrekking heeft op toekoms tige s ituaties . Hoe verhoudt zich dit tot
een goede praktijk in de actualiteit? Krijgt het ges chrevene niet een te
s terk accent?

Opdrachtgever gaat er vanuit dat hetgeen Deelnemer bes chrijft een
realis tis che en haalbare weergave is van de praktijk en ambities van
Deelnemer en daarmee zichtbaar en bes preekbaar zullen zijn.

28-jun-2019 14:30

277

Ins chrijving / 1

BD pag 68 Waarom is bij G5 s prake van A3 formaat?

De verwoording in het Bes chrijvend document is niet juis t. We pas s en
deze aan naar 3 A-4tjes .

28-jun-2019 14:30
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278

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Plan van Eis en pagina 10 hoofds tuk 17.2
Er wordt verwezen naar artikel 4.18 moet dit niet 4.1.8 Jeugdwet zijn?

De verwijzing is niet juis t, zal aangepas t worden naar Jeugdwet Artikel
4.1.8.

28-jun-2019 14:30

279

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Plan van Eis en pagina 11 hoofds tuk 17.5
Wordt hier bedoeld alle rapporten die IGJ uitbrengt over de organis atie of
alleen de rapporten gelieerd aan de producten die geleverd worden in
Z eeland?

Verwacht wordt dat u ons op de hoogte s telt van alle onderzoeken
over de organis atie, voor onderzoeken over de Z eeuws e tak van de
organis atie blijft de eis s taan.

28-jun-2019 14:30

280

Bijlagen / Bijlage 13 - tots tandkoming
tarieven

Bijlage 13 CAO gegevens pagina 1
De gehanteerde Cao's voor de tariefbepaling zijn WMD, GHZ en GGZ . Wij
mis s en VVT. Is er een reden waarom deze Cao niet is meegenomen?

De meerderheid van de aanbieders zal gebruik maken van de
genoemde CAO’s . VVT zal qua ins chaling ongeveer hetzelfde uitvallen
dan de cao jeugd.

28-jun-2019 14:30

281

Bijlagen / Bijlage 13 - tots tandkoming
tarieven

Bijlage 13 pagina 3
Er wordt aangegeven dat er op bas is van de bes chikbare info nog geen
optimaal dekkend tarief te berekenen is .
Wat betekend dit precies ? Op welke manier komen wij dan tot een
optimaal dekkend tarief?

Er s taat dat de hiaten opgevuld zijn, waardoor wel dekkende tarieven
berekend zijn.

28-jun-2019 14:30

282

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend Document pagina 30
Hier wordt benoemd dat de percelen vrijges teld zijn BTW. Hoe zit dit met
perceel 7? deze wordt hier niet benoemd.

In perceel 7 is het afhankelijk van de vorm waarop de pres taties
worden ingezet of er s prake is van BTW-plichtigheid.

28-jun-2019 14:30

283

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document pagina 57 4.3 Criteria en toets ings kader
verwacht u van elke partij binnen een s amenwerkings verband een
aanlevering van de genoemde s tukken of kan het s amenwerkings verband
gezamenlijke s tukken aanleveren?

Artikel 4.3 van het Bes chrijvend Document geeft informatie over de
percelen 5,6 en 7. Hierbij is zelfs tandige ins chrijving mogelijk.
Als er inges chreven wordt vanuit een s amenwerkings verband dan
kunnen de s tukken gezamenlijk aangeleverd worden.

28-jun-2019 14:30

284

Bijlagen / Bes chrijvend Document

3.4.1/ perceel 5
Wat vers taat u onder het ontwikkelen van een pres tatie?

Bedoeld wordt het hebben van ervaring in het onderzoeken, opzetten,
toets en, uitvoeren en evalueren van een nieuwe pres tatie in perceel
5.

28-jun-2019 14:30

285

Bijlagen / Bes chrijvend Document

4.3.3
Kunt beves tigen dat u hier bedoeld het op en afs chalen van de hulp aan
de cliënt? Z o nee wat bedoeld u dan?

Wij bedoelen het op- en afs chalen van de hulpverlening aan de cliënt
en zijn s ys teem.

28-jun-2019 14:30

286

Bijlagen / Bes chrijvend Document

5.2.1
Kunt u per s core de definitie geven wanneer een criterium zeer goed,
goed, voldoende of onvoldoende is beantwoord?

Dit wordt bepaalde aan de mate waarin Ins chrijver voldoet aan
hetgeen ges teld op bladzijde 62 van het Bes chrijvend Document
(volledig en concreet, doels tellingen, onderbouwing).

28-jun-2019 14:30

287

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

1.1.6.3
Is het in deze s ituatie toeges taan om de 50% niet door opdrachtgever
vergoede tijd bij cliënt te declareren?

Indien u hierbij refereert aan 1.6.6.3 : wij geven de opdrachtnemer de
mogelijkheid om dit te implementeren in het eigen beleid en dit vooraf
kenbaar te maken aan de cliënt

28-jun-2019 14:30

288

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

1.2.31.1
Wat houdt 24/7 bereikbaarheid precies in? Is dit alleen telefonis ch
bereikbaar, of moet er ook direct 24/7 zorg geleverd kunnen worden?

Afhankelijk van de hulpvraag, dient er ook zorg gerealis eerd te kunnen
worden.
Z ie ook antwoord op vraag 268.

28-jun-2019 14:30
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289

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

1.2.35.1
Tus s en het eers te ges prek en daadwerkelijke s tart jeugdhulp zit de
periode van aanvragen bes chikking. De daadwerkelijke zorg kan pas
ingepland (en geleverd) worden als de bes chikking ontvangen is . Hierbij
zijn wij afhankelijk van de betreffende gemeente. Wij vragen u daarom
ook een wederkerige termijn te s tellen; de termijn waarbinnen wij na
aanvraag de bes chikking ontvangen. De wachttijd tus s en de ontvangs t
van de bes chikking en de daadwerkelijke s tart jeugdhulp kan wel
maximaal 6 weken zijn. Wij verzoeken u de teks t van deze eis hierop aan
te pas s en.

Deze afs praken/wederkerigheid is opgenomen in het
bedrijfs voeringprotocol op pagina 9, onder de punten 7 en 8.

28-jun-2019 14:30

290

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Perceel 3b, eis 3
Conform NKD kan EED in het geval van contra-indicaties wel worden
vers trekt als door de regiebehandelaar is vas tges teld dat deze niet
beperkend zijn. Wij verzoeken u de teks t van deze eis hierop aan te
pas s en.

De teks t zullen we hierop aanpas s en.

28-jun-2019 14:30

291

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

perceel 3b; eis en aan de onders teuning
Cliënt wordt een half jaar na het behandeltraject uitgenodigd voor een
evaluatie. 1: Betreft dit een ins pannings verplichting, m.a.v. is cliënt
verplicht hier aan deel te nemen? 2: Als uit de evaluatie blijkt dat een
cliënt achteruit is gegaan, rus t dan de verplichting op opdrachtgever op
opnieuw behandeling op te s tarten?

Dit betreft een ins pannings verplichting van de aanbieder, hetgeen
betekent dat aanbieder de cliënt actief s timuleert om aan deze
evaluatie mee te werken. Er is echter geen s prake van verplichting.
Indien met een tweede behandeling een bes tendigend res ultaat
behaald kan worden, heeft Opdrachtnemer de verantwoordelijk om
deze aan te bieden. Deze is dan niet declarabel.

28-jun-2019 14:30

292

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Perceel 3b: bijzonderheden
U geeft hier aan dat er gekozen wordt voor maximaal 5 aanbieders voor
de 3 gezamenlijke regio's . Hier lijkt u het Bes chrijvend Document
(percelen) tegen te s preken, hier s telt u immers dat voor perceel 3b, 4
aanbieders per regio worden gegund. Dit leidt tot minimaal 4 aanbieders
en maximaal 12 aanbieders voor de gezamenlijke regio's . Kunt u
toelichten hoe de gunning voor perceel 3b er nu exact uitziet en de
documenten hierop aanpas s en?

Deze tegens trijdigheid zullen wij aanpas s en naar 4 per regio.

28-jun-2019 14:30

293

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Perceel 3b
Het komt voor dat ouders er voor kiezen om de Diagnos tiek en de
Behandeling niet door dezelfde aanbieder te laten uitvoeren, de
richtlijnen van het NKD bieden hier ook mogelijkheden toe. Wij verzoeken
u de eis "Diagnos tiek en behandeling vindt plaats door één aanbieder" te
laten vervallen.

Gelet op de effectiviteit gaat onze voorkeur naar diagnos tiek en
behandeling door dezelfde aanbieder. We handhaven deze eis dan
ook.

28-jun-2019 14:30

294

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Pres tatie 45A53
Speltherapeuten kunnen zich per 1 januari 2019 niet meer ins chrijven in
het SKJ enkel nog in het vakregis ter. Bent u hiermee bekend en kunt u
deze eis hierop aanpas s en?

Wij zijn hiermee bekend. We zullen de eis en aan beroeps regis tratie
(E5, bladzijde 53 van het Bes chrijvend Document) hierop aanpas s en.

28-jun-2019 14:30

295

Bijlagen / Bijlage 4 - Ontwikkelopgaven

10
Wat wordt vers taan onder een integraal diagnos tiek ins trument voor alle
aanbieders ?

Hiermee bedoelen we een ins trument voor de ins chaling van de
hulpvraag zoals de Z RJ. Dit wordt gewijzigd.

28-jun-2019 14:30

296

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

1
Wat is de norm van de termijn tus s en de zorgvraag (301) en s tart zorg
(305)?

Z ie PvE 1.2.35 wachttijden: tus s en aanmelding(IJW 301-bericht) en
eers te ges prek : maximaal 3 weken. Tus s en eers te ges prek en
daadwerkelijke s tart Jeugdhulp: max. 6 weken

28-jun-2019 14:30
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297

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

Looptijd zorgtraject
U s telt als KPI voor perceel 3a dat ambulante zorg binnen 1 jaar is
afgerond, ervaring leert dat dit voor Bas is GGZ een reële KPI is maar dat
Specialis tis che GGZ -zorg vaak langdurigere zorg kent. Dit door de
complexiteit dat om maatwerk vraagt oer traject vraagt, bent u bereid
deze KPI voor Specialis tis che GGZ -zorg te later vervallen?

Deze KPI zullen we handhaven. We zullen meten in hoeverre hieraan
voldaan wordt en in ges prek gaan als deze norm niet gehaald wordt.

28-jun-2019 14:30

298

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

2.6
Deze KPI is niet rechts treeks toe te leiden tot de pres taties van 1
Aanbieder (s amenwerkings verband) binnen een perceel immers heeft zij
hier maar deels invloed op. Bent bereid deze KPI te laten vervallen om de
pres taties van de aanbieder te meten?

Deze KPI zullen we handhaven. We bes preken graag de uitkoms ten
hiervan met alle aanbieders .

28-jun-2019 14:30

299

Bijlagen / Bijlage 5 - Kritis che Pres tatie
Indicatoren

3.3
Deze KPI is niet gekwantificeerd en derhalve niet meetbaar. Het is
daardoor voor Ins chrijver niet te bepalen wat Opdrachtgever hier exact
bij verwacht en of zij hieraan voldoet. Kunt u deze KPI later vervallen, u
heeft immers al meerdere KPI's geformuleerd die kwantiteit en kwaliteit
van de pres taties meet en borgt?

Deze KPI handhaven we.

28-jun-2019 14:30

300

Bijlagen / Bijlage 10 Bedrijfs voerings protocol V3.0

3.2
Er s taat verwijzer dys lexie: gemeentelijke toegang, op dit moment
gebruiken we hiervoor zelfverwijzer + naam s chool. Bij veel gemeenten is
men ook afges tapt van gemeente als type verwijzer omdat dit verwarring
zou s cheppen/onjuis t gebruikt is , daar de gemeente feitelijk niet verwijs t.
Voor Ins chrijver is het geen probleem om als verwijzer gemeentelijk
toegang te gebruiken maar het zou vervelend zijn als op deze werkwijze
achteraf nog een correctie plaats moet vinden. Kunt u aangeven of u ons
advies overneemt en de werkwijze hierop aanpas t?

Wij nemen dit advies niet over.

28-jun-2019 14:30

301

Bijlagen / Bijlage 10 Bedrijfs voerings protocol V3.0

4.2
Er s taat: 305 vers turen 5 werkdagen na s tart jeugdhulp. Echter, vaak
wordt de 315 bij een wettelijk verwijzer pas verzonden na intakefas e,
omdat dan de aan te vragen zorg beter te bepalen is . Kan dit punt
gewijzigd worden in 5 werkdagen na s tart jeugdhulp/ontvangs t 301?

Omdat deze werkwijze niet voor alle aanbieders geldt, wordt dit artikel
niet aangepas t.

28-jun-2019 14:30

302

Bijlagen / Bijlage 10 Bedrijfs voerings protocol V3.0

5.2
Voor afgekeurde regels dient als nog een creditfactuur inges tuurd te
worden. Met name in het kader van adminis tratieve belas ting: kan dit
punt worden ges chrapt? M.a.w. alleen creditfacturen ins turen voor
onterecht uitbetaalde facturen?

Als in de iStandaarden gebruik gemaakt wordt van facturatie is
creditering van afgekeurde debetregels verplicht en kan dit niet
worden ‘ges chrapt’.
Als de iStandaarden vanaf 2020 declareren in plaats van factureren
voors chrijven, bes taat de mogelijkheid het crediteren van afgekeurde
debetregels te s chrappen.
Dit antwoord is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die het
Ketenbureau iSociaal-Domein doorvoert op de methode ‘declareren’.

28-jun-2019 14:30

303

Bijlagen / Bes chrijvend Document

3.4 perceel 3a kerncompetentie C
U vraagt Ins chrijvers voor deze aanbes teding en s amenwerking met een
andere aanbieders om zo een s luitend aanbod voor de drie doelgroepen
GGZ , J& O en LVB te kunnen doen. Echter zien wij in de markt een
s cheiding tus s en de GGZ en J& O aanbieders en de LVB aanbieders en
bes taan hierin nog weinig s amenwerkings verbanden op 1 opdracht. U
vraagt echter om met 1 referentie de gehele kerncompetentie C over
verdeeld over de 3 doelgroepen aan te tonen hiermee s luit u een groot
deel van de aanbieders uit. Is het ins chrijvers toeges taan om met 2
referenties kerncompetentie C aan te tonen?

We handhaven hier 1 referentie voor de gevraagde competentie.

28-jun-2019 14:30
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304

Bijlagen / Bes chrijvend Document

2.5.16
Worden twee rechts pers onen die onder dezelfde holding vallen gezien als
twee vers chillende deelnemers ?

De volgende s ituaties worden bes chouwd als 1 rechts pers oon:
a. Rechts pers onen en/of vennoots chappen die aan elkaar zijn gelieerd
op een wijze als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek.
b. Rechts pers onen en/of vennoots chappen die met elkaar zijn
verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk
Wetboek; of
c. Rechts pers onen en/of vennoots chappen die aan elkaar zijn gelieerd
in aan s ub a of s ub b vergelijkbare rechts vormen naar buitenlands
recht.

28-jun-2019 14:30

305

Bijlagen / Bes chrijvend Document

3.4.1
U vraagt in de kerncompetenties ervaring met de pres taties per perceel,
echter hoeft een aanbieder niet alle pres taties per perceel te kunnen
leveren maar heeft u hier per perceel minimum eis en aan ges teld.
Ins chrijver neemt aan dat in de referentie enkel de ervaring met de
pres taties waarvoor zij op ins chrijft op dat perceel aangetoond hoeven
worden. Kunt u dit beamen?

ja

28-jun-2019 14:30
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306

Bijlagen / Bes chrijvend Document

Bes chrijvend document paragraaf 2.5.6 (pagina 40) / paragraaf 3.1
(pagina 46)
Ges teld wordt "Indien de Deelnemer gebruikmaakt van (een)
onderaannemer(s ) voor de uitvoering van de (Raam)Overeenkoms t, dient
Deelnemer exact aan te geven (i) welke onderaannemer(s ) dit betreft en
(ii) voor welk deel van de (Raam)Overeenkoms t deze onderaannemer(s )
zal (zullen) worden inges chakeld." En tevens : "Na Ins chrijving mag de
s amens telling van hoofdaannemer met één of meer onderaannemer(s )
alleen worden gewijzigd, bijvoorbeeld door ins chakeling en/of vervanging
van een of meer van hen, na voorafgaande s chriftelijke goedkeuring van
Opdrachtgever."
Elders s taat: ""Ins chrijven d.m.v. een Samenwerkings verband of met
onderaannemers . Ingeval van Ins chrijving als een
Samenwerkings verband of met onderaannemers , dienen de leden van
het Samenwerkings verband of hoofd- en onderaannemers gezamenlijk
aan te tonen dat elke Deelnemer aan onders taande eis en voldoet, tenzij
anders is aangegeven."

>
>
>
>
>
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Het is ons niet volledig duidelijk hoe ten tijde van de ins chrijving met
onderaannemers omgegaan moet worden. Om mis vers tanden te
voorkomen graag antwoord op de volgende vragen:
Wij kunnen bovens taande niet anders lezen dat ook tijdens de
looptijd van de overeenkoms t onderaannemers die nog niet in de
ins chrijving genoemd waren kunnen worden inges chakeld, na
goedkeuring Opdrachtgever. Dit is in de praktijk ook een
noodzakelijke mogelijkheid, die niets afdoet aan de door
Opdrachtnemer te verrichten pres taties ; Opdrachtnemer is immers
de wederpartij van Opdrachtgever, onderaannemers zijn dit niet - in
feite is het aan Opdrachtnemer om al dan niet onderaannemers in
te s chakelen. Is dit juis t? Z o nee, hoe legt Opdrachtgever
bovens taande pas s ages dan uit?
Kan Opdrachtgever beves tigen dat hij vorenbedoelde goedkeuring
in begins el zal geven, tenzij er een redelijke grond is om dit niet te
doen? Z o nee, waarom niet?
Hoe moet in het licht van bovens taande vragen en antwoorden
begrepen worden dat Deelnemer "exact" dient aan te geven welke
onderaannemers waarvoor worden inges chakeld? Is hiermee
bedoeld dat dit in de Ins chrijving moet worden aangegeven of op
elk moment tijdens de looptijd van de (Raam)overeenkoms t,
voordat de betreffende onderaannemers daadwerkelijk diens ten
verrichten, zodat Opdrachtgever goedkeuring kan verlenen?
Is Opdrachtgever ermee akkoord dat in de Ins chrijving (onder IIID
UEA en in voorkomend geval ook IIIC UEA) uits luitend de
onderaannemers genoemd worden waaraan Deelnemer elders in
de ins chrijving expliciet refereert, bijvoorbeeld in het kader van de
Toets ings - dan wel Gunnings criteria? Alleen deze onderaannemers
zijn immers voor de toets ing c.q. beoordeling van de Ins chrijving
relevant.
Begrijpen wij goed dat van onderaannemers (die niet tevens een
derde zijn) geen UEA hoeft te worden ingediend?
Hoe en op welk moment dient Ins chrijver aan te tonen dat zij bij de
uitvoering ook daadwerkelijk gebruik kan maken van benodigde
middelen, wanneer dit ook geldt voor de middelen en pers onen van
onderaannemers ?"

Ja
Ja
Ja
Onderaannemers hoeven geen eigen UEA in te vullen.
Uw vraag begrijpen we niet.
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Bes chrijvend document paragraaf 5.3 (pagina 63 en elders )
Voor de goede orde: het is denkbaar dat op een aantal percelen een
s amenwerkings verband ins chrijft bes taande uit zorgaanbieder A, B, en C
(Samenwerking I) en op een ander perceel een s amenwerkings verband
ins chrijft dat alleen bes taat uit zorgaanbieder A en C (Samenwerking B).
Begrijpen wij goed dat in dat geval de ins chrijvingen van Samenwerking I
en van Samenwerking II bes chouwd moeten worden als twee s eparate
ins chrijvingen, omdat de entiteit van de ins chrijvers een andere is ,
ondanks het feit dat er ook veel overeenkoms ten zullen kunnen zijn? En
dat de checklis t dus voor deze partijen tweemaal geldt (eenmaal per
s amenwerkings verband)? En dat ook de invulling van de Gunnings criteria
in dat geval s eparaat dient te gebeuren?

Op alle vragen: Ja

28-jun-2019 14:30
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Pagina 22 - s pecifieke eis en per perceel
Bij perceel 1 en 3a dient opdrachtnemer een bepaald aantal pres taties
minimaal te leveren (bijv. eis 2 bedrijfs voering: opdrachtnemer biedt
minimaal 7 pres taties vanuit Perceel 1 aan).
Betekent dit dat niet op alle pres taties binnen een perceel inges chreven
hoeft te worden (in geval van perceel 1 blijven er dan maximaal 5 open)?
Of wordt hiermee bedoeld dat hoofdaannemer / s amenwerkings verband
dit aantal minimaal zelf moet leveren en de overige pres taties binnen het
perceel opgevuld dienen te worden met onderaannemers ?

Dit betekent inderdaad dat niet op alle pres taties binnen een perceel
inges chreven hoeft te worden. Het s amenwerkings verband biedt
minimaal het aantal genoemde pres taties bij dat perceel aan.
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Vanaf pagina 22 - Specifieke eis en per perceel - Pres taties
Onder welk product / perceel valt ouders chaps bemiddeling (bij
echts cheidingen), niet zijnde groeps aanbod?

Dit was productcode 45A56 en wordt 45A40, Perceel 3A,
s ys teemgerichte opvoedinterventies - Individueel.
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1.4.3.
De indicatoren die u voors telt zijn begrijpelijk in het kader van de
gewens te verandering en ontwikkeling. Daarbij is s turings informatie uit
de praktijk onmis baar. Echter, de gekozen KPI’s bevatten ook zaken die
niet geheel door gegadigde beïnvloed kunnen worden, bijvoorbeeld het
recidive cijfer. U geeft aan dat de s turings informatie niet bedoeld is om
een oordeel te vellen, maar om ges prek aan te gaan over de outcome.
Deelt u onze mening dat de KPI’s niet enkel de verantwoordelijkheid zijn
van de (individuele) contractanten?

Ja
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2.3.1.
Wij gaan er vanuit dat contact in het kader van de lopende operatie
onbeperkt is toeges taan. Correct?

Als bedoeld wordt dat de lopende operatie de huidige contractering
betreft (tot en met 2019), is het antwoord “ja”.
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2.4.2.
Hoe gaat de inkooporganis atie om met vragen van toetreders die in later
s tadium willen toetreden oftewel in hoeverre zijn eerder gecontracteerde
aanbieders gebonden aan de antwoorden op deze vragen en/of de Nota’s
van Inlichtingen die daaromtrent vers chijnen?

De aanbes tedings s tukken en de Nota’s van Inlichtingen zijn leidend.
Voor nieuwe toetreders geldt hetzelfde eis enpakket van de huidige
aanbes teding.
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2.5.4.
Z ijn er res tricties ten aanzien van de uitvoering van de vers chillende
percelen indien gegadigde op alle percelen ins chrijft en (hypothetis ch)
alle percelen gegund krijgt?

nee

28-jun-2019 14:30
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2.5.5.
Het s amenwerken van vers chillende jeugdhulpaanbieders in een hoofdonderaannemings cons tructie voldoet ook aan de doels telling voor 2020.
Correct?

ja

28-jun-2019 14:30
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2.5.16.
Wij begrijpen hieruit dat het wel mogelijk is om als onderaannemer voor
vers chillende partijen in hetzelfde perceel op te treden. Correct?

Ja - bladzijde 43
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3.1.
Een derde hoeft aldus geen UEA in te dienen, Correct?

Een derde dient ook een UEA in te vullen. Z ie bladzijde 48.
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3.4.1.
Indien gegadigde, bijvoorbeeld in perceel 1, twee kerncompetenties kan
bewijzen met 1 referentie, vols taat het dan ook om s lechts 1 formulier in
te dienen?

een referentie kan voor meerdere competenties worden ingezet. Z ie
bladzijde 52.
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3.4.3. & 3.4.4.
Indien een jeugdzorgwerker SKJ geregis treerd is dan is dat een waarborg
dat hij/zij voldoet aan kwalitatieve- en s cholings eis en. Het is ons niet
duidelijk wat de toegevoegde waarde is van lidmaats chap van een
beroeps vereniging aanvullend daarop. Vanwaar deze eis , conform 3.4.4?

Het lidmaats chap van een beroeps groep geeft een verdere waarborg
voor kwaliteit bovenop de SKJ eis en.
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3.4.3.
Wij bes chikken over een grote groep SKJ gecertificeerde
jeugdzorgwerkers , in hoeverre wilt u van alle jeugdzorgwerkers op
verzoek de originele regis tratie ontvangen?

Op verzoek kan Opdrachtgever digitale kopieën van alle originele
regis traties opvragen.

28-jun-2019 14:30
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4.3.1.
Gelieve u te objectiveren hoe u het begrip ‘probleemloze s tart’ gaat
beoordelen oftewel wanneer voldoet gegadigde expliciet aan de eis ?

In paragraaf 4.3.1 van het bes chrijvend document s taat bij de punten
1 tot en met 6 aangegeven waar de aandachts punten liggen voor de
borging van een probleemloze s tart. Op welke wijze aan deze punten
aandacht bes teed wordt in het implementatieplan, vormt de bas is
voor de toets ing. De objectiviteit wordt gemaximalis eerd doordat het
beoordelings team dat de toets ing uitvoert, gedifferentieerd is
s amenges teld en geadvis eerd wordt door een onafhankelijke
proces begeleider.
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4.3.1.
Wanneer is een onderdeel voldoende ‘onderbouwd’ oftewel wanneer
voldoet gegadigde expliciet aan de eis ?

U s preekt van voldoende maar er wordt alleen getoets t of er
onderbouwd is . Als het ges telde concreet is onderbouwd, dan is aan
de voorwaarde van de onderbouwing voldaan. Als er alleen een ‘blote’
s telling s taat dan ontbreekt de onderbouwing en is er niet voldaan.
Z oals evenmin is voldaan als de onderbouwing dermate s ummier is
dat dit niet voldoende concreet is .
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4.3.2.
Gelieve u te objectiveren hoe u het feit dat de ‘s amenwerking
probleemloos tot s tand komt’ gaat beoordelen oftewel wanneer voldoet
gegadigde expliciet aan de eis ?

Aan de eis is voldaan als voor het team aannemelijk is gemaakt door
Opdrachtnemer dat dit het geval zal zijn. Z ie ook antwoord op vraag
320.
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4.3.2.
Gelieve u te objectiveren hoe u het feit dat er ‘voldoende waarborgen
voor een actieve houding in s amenwerking’ onts taan gaat beoordelen
oftewel wanneer voldoet gegadigde expliciet aan de eis ?

Z ie ook beantwoording vraag 320, alleen betreft dit paragraaf 4.3.2
en 4 onderdelen.
Er moeten voldoende waarborgen worden aangeboden. Afhankelijk
van hoe concreet de waarborgen zijn die worden vermeld kan worden
geconcludeerd of dit op het team als een voldoende waarborg wordt
bes chouwd.
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4.3.2.
Wanneer is een onderdeel voldoende ‘onderbouwd’ oftewel wanneer
voldoet gegadigde expliciet aan de eis ?

Als op alle onderdelen een volledig antwoord is geformuleerd en
onderbouwd, en daarmee duidelijk is hoe de ins chrijver uitvoering
geeft aan de onderdelen.

28-jun-2019 14:30
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4.3.3.
Gelieve u te objectiveren hoe u het feit dat ‘op- en afs chaling op actieve
wijze door deelnemer wordt gehanteerd’ gaat beoordelen oftewel
wanneer voldoet gegadigde expliciet aan de eis ?

Z ie beantwoording vraag 320, alleen betreft dit paragraaf 4.3.3 en 3
onderdelen.
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4.3.3.
Wanneer is een onderdeel voldoende ‘onderbouwd’ oftewel wanneer
voldoet gegadigde expliciet aan de eis ?

Als op alle onderdelen een volledig antwoord is geformuleerd en
onderbouwd, en daarmee duidelijk is hoe de ins chrijver uitvoering
geeft aan de onderdelen.
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4.3.4.
Gelieve u te objectiveren hoe u het feit dat gegadigde ‘uitvoering geeft
aan de ges telde KPI’s dat deze te allen tijde realis eerbaar zijn’ gaat
beoordelen oftewel wanneer voldoet gegadigde expliciet aan de eis ?

Z ie antwoord vraag 320, alleen betreft dit paragraaf 4.3.4 en
daarmee twee onderdelen.

28-jun-2019 14:30

328

Bijlagen / Bes chrijvend Document

4.3.4.
Gelieve u te objectiveren hoe u het feit dat ‘er voldoende waarborgen
voor een kwalitatief correcte uitvoering van de opdracht’ gaat beoordelen
oftewel wanneer voldoet gegadigde expliciet aan de eis ?

Z ie het antwoord op vraag 323, alleen betreft dit paragraaf 4.3.4 en 2
onderdelen.
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4.3.4.
Wanneer is een onderdeel voldoende ‘onderbouwd’ oftewel wanneer
voldoet gegadigde expliciet aan de eis ?

Gelijk aan vraag 321 er s taat dat de onderdelen onderbouwd dienen
te worden. Of dat het geval is hangt af van de mate waarin de
onderbouwing concreet is .

28-jun-2019 14:30

330

Bijlagen / Bes chrijvend Document

5.3.
Uw toelichting in deze paragraaf is ons niet helemaal duidelijk. Kunt u dit
toelichten aan de hand van een voorbeeld wat u hier bedoelt?

Uw vraag is te weinig concreet om te beantwoorden. Graag ontvangen
we (eventueel) bij de Tweede Nota van Inlichtingen een concretere
vraag.
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6.1.2.
Wat is de profes s ionele achtergrond van de leden van de
beoordelings commis s ie?

Deze bes taat uit:
beleids medewerkers jeugd van een aantal Z eeuws e gemeenten
Inkopers uit een aantal Z eeuws e gemeenten
contractmanagers van de Inkooporgans iatie

28-jun-2019 14:30

332

Bijlagen / Bijlage 1- Programma van Eis en

Eis 6.2.
Hoe ziet u dit declareren bij de cliënt, mede in het kader van het
onderwerp van de opdracht, voor zich?

Als een cliënt niet naar een afs praak komt, dient de aanbieder
hierover met de cliënt, dan wel de ouder(s ) van de cliënt in ges prek te
gaan.
Daarnaas t is het aan de aanbieder om te bepalen hoe het beleid en
de handels wijze omtrent ‘no-s how’ en de eventuele facturatie van ‘nos how’-kos ten wordt vormgegeven. gezien de opdracht, waarin de
eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt voorop s taat,
worden de kos ten in rekening gebracht bij de cliënt.
Dit is en blijft tus s en de aanbieder en cliënt en kan niet via de
Inkooporganis atie worden geregeld.
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Eis 22
Hoe verhoudt het uitvoeren van een res ultaatmeting zich ten opzichte van
de s amenwerking die de Jeugdhulp Z eeland zich vanaf 2020 ten doel
s telt?

Samenwerking is nodig om tot de ges telde doels tellingen te komen.
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Ins chrijving / A1

Betreft Standaardformulier A: Het UEA document is een format en nog
niet ingevuld door de aanbes tedende diens t. Z ou u Deel 1 willen invullen
en verder in het document de vinkjes die een ins chrijver dient in te vullen
aan of uitzetten? Wij vragen u een exemplaar van het UEA bes chikbaar te
s tellen in uw deel is ingevuld, en wat niet relevant is voor de ins chrijving
is uitgevinkt.

Formulier wordt aangepas t bes chikbaar ges teld.

28-jun-2019 14:30
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Bekos tigings s ys tematiek
In het bes chrijvend document s telt u dat er een doorontwikkeling van de
bekos tigings s ys tematiek zal plaats vinden, wij veronders tellen van uit een
innovatiepartners chap. Wij vragen u aan te geven met welke
betrokkenheid en invloed van de zorgpartners de bes luitvorming over de
doorontwikkeling plaats vindt zodat er s prake is van contractevenwicht, en
hoe dit trans parant is voor de contractpartners .

Van de Opdrachtnemers in de percelen 1 en 3a wordt een actieve rol
verwacht.
Partijen worden in de uitvoering van de ontwikkelopgaven
gecons ulteerd en bij voldoende draagvlak zullen wijzigingen worden
doorgevoerd. Communicatie tus s en Opdrachtgever en
Opdrachtnemers vindt op actieve wijze plaats , in alle fas es van de
proces s tappen van de ontwikkelopgaven..
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Checklis t pagina 11
Betreft de checklis t in het bes chrijvend document op pagina 11:
In de checklis t van het bes chrijvend document op pagina 11 mis s en wij
een kolom waarin wordt aangegeven of het document ook door een
onderaannemer of een s amenwerkings partner ingediend hoeft te
worden. Kunt u deze er aan toevoegen zodat wij een helder overzicht
hebben voor in te dienen documenten.

Een dergelijk overzicht zullen wij niet toevoegen. Aan onderaannemers
worden geen documenten uitgevraagd; deze uitvraag wordt gedaan
aan de hoofdaannemer. Voor s amenwerkings verbanden geldt dat alle
leden van dit verband die een gezamenlijke ins chrijving doen, dat zij
s amen alle documenten moeten aanleveren.
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paragraaf 3.4.3. E5: Beroeps regis tratie
Bij de ges chikts heids eis en nummer E5 Beroeps regis tratie vraagt u
ins chrijver alle digitale kopie's van digitale regis traties van medewerkers
toe te voegen. Echter is dit niet AVG Proof. Kunt u deze eis aanpas s en
naar ins chrijver een verklaring aan te leveren waarin ins chrijver verklaart
voor medewerkers die in uw regio werkzaam zijn een pas s ende
regis tratie (SKJ- regis tratie of BIG regis tratie) te hebben?

Deze eis wordt niet aangepas t. Deze documenten dienen ter doel om
te verifiëren of wordt voldaan, het betreft een ges chiktheids eis . Na
definitieve gunning zullen de documenten worden vernietigd.
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1. Achtergrond bij aanbes teding - vergoeding innovatie en s amenwerking
Met enthous ias me nemen wij kennis van de inhoudelijke ins teek van het
bes tek. U s treeft trans formatie en s amenwerking in het s tels el na en wil
hierin optrekken met de zorgpartijen. Trans formatie en s amenwerking
kos ten zijn zeer zinvol, maar ook tijds intens ief. U veronders telt dat door
de contractduur van 4 jaar er gelegenheid is om de inves tering die dit
vraagt in te verdienen. Eigen ervaring in andere regio’s wijs t uit dat de
inves teringen in deze ontwikkeling zeer fors zijn, en niet binnen de
tarieven worden ingelopen tenzij de tarieven daar expliciet ruimte in
geven.

In de nieuwe tarieven is een ops lag voor innovatie opgenomen.
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Wij vragen te onderbouwen hoe de gevraagde pres tatie op innovatie en
s amenwerking door de opdrachtgever wordt vergoed. Ofwel hoe hier in
zal worden voorzien door opdrachtgever als er in de tariefs telling geen
rekening is gehouden met de gevraagde pres tatie op innovatie en
s amenwerking.
339

Bijlagen / Bijlage 2a Conceptraamovereenkoms t jeugdhulp
2020 percelen 1 3a 3b en 4

Innovatie partners chap
Er kunnen gedurende de looptijd wijzigingen zijn op het contract, omdat
er s prake is van een doorlopende ontwikkeling. Wilt u beves tigen of hier
s prake is van een innovatie partners chap?

Deze term gebruiken we niet in de aanbes teding. Wij bevorderen dat
ontwikkelingen in afs temming met elkaar tot s tand worden gebracht.
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Bijlagen / Bijlage 2a Conceptraamovereenkoms t jeugdhulp
2020 percelen 1 3a 3b en 4

Inrichten fys ieke overlegtafel
Er kunnen gedurende de looptijd wijzigingen zijn op het contract, omdat
er s prake is van een doorlopende ontwikkeling. Wij vragen u om vanuit
partners chap met de opdrachtnemers een fys ieke overlegtafel in te
richten waar de bes luitvorming over de contractwijzigingen wordt
bes proken en waar de opdrachtnemers kunnen ins temmen met
voorgenomen wijzigingen. Als u dit niet voornemens bent vragen wij u dit
te motiveren.

De vorm waarin de afs temming plaats vindt, zal ook onderwerp van
ges prek zijn.
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Indexering tarieven
Pagina 33 het bes chrijvend document s preekt van een mogelijkheid om
te indexeren. Wij vragen u de toezegging te doen dat er jaarlijks
geïndexeerd wordt op de tarieven.

We zullen dit wijzigen in dat we de OVA-indexatie jaarlijks zullen
toepas s en.
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Bijlagen / Bijlage 12d - Vers lag
cons ulatiebijeenkoms ten JGGZ 25 april
2019mz

Loonkos tenontwikkeling
Uit bijlage 12d blijkt niet helder hoe de verwachte loonontwikkeling in
2020 – en een terechte indexatie voor de s tijgende kos ten – is mee
genomen in de tariefs telling. Wilt u toelichten hoe de indexatie op bas is
van kos tenontwikkeling in 2020 is meegenomen in de tariefs telling. En
als dit niet is gebeurd, dan vragen wij u een toezegging te doen over de
indexatie van de tarieven in 2020 op bas is van een onderbouwd
indexactiepercentage.

Voor de OVA is gekozen omdat deze voor het groots te deel bes taat uit
de ontwikkeling van de loonkos ten.
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Beoordelings team
U s preekt van een des kundig beoordelings team.
Welke competenties zijn vertegenwoordigd in de beoordelings commis s ie?

Z ie antwoord op vraag 331
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Definitie opdrachtnemer
Opdrachtnemer is het zelfde als een ins chrijving in combinatie of
individueel?

Opdrachtnemer is de partij waaraan gegund is en deze kan zowel een
ins chrijving in combinatie zijn als individueel.
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Ja

In de begrippenlijs t wordt een s amenwerkings verband oms chreven als
‘een combinatie van rechts pers onen die gezamenlijk als één deelnemer
aan de aanbes teding deelneemt’. Bedoelt u met de term
‘s amenwerkings verband’ het zelfde als de aanbes tedings term
‘combinatie’?
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Hoofdelijke verantwoordelijkheid van de Aanbieders
Pagina 39 van het bes chrijvend document s preekt over hoofdelijke
verantwoordelijkheid van ‘de Aanbieders ’. ‘Aanbieder’ wordt in de
begrippenlijs t aangeduid als een partij die deelneemt in een
s amenwerkings verband. Daarmee lezen wij de term ‘hoofdelijke
verantwoordelijkheid’ als de hoofdelijke verantwoordelijkheid van een
individuele partij die een partij die deelneemt aan een
s amenwerkings verband. En dat betekent dat de hoofdelijke
verantwoordelijkheid geen betrekking heeft voor het
s amenwerkings verband als entiteit. Dat laats te zou betekenen dat
partijen een hoofdelijke verantwoordelijkheid aangaan voor elkaar, wat
grote ris ico’s bij ins chrijving met zich mee brengt.

Z ie antwoord vraag 65.

28-jun-2019 14:30

Wij vragen u te beves tigen dat wij dit correct lezen. En s pecifiek te
oms chrijven hoe hoofdelijke verantwoordelijkheid van toepas s ing is op
individuele of partijen die ins chrijven als s amenwerkings verband.
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Samens telling s amenwerkings verband
De s amens telling van een s amenwerkings verband mag niet wijzigen
zonder medeweten van de opdrachtgever. Betekent dit dat
onderaannemers die later toetreden tot het verband moeten worden
gemeld? Welke eis en hanteert de opdrachtgever s pecifiek bij het
beoordelen van de toetreding?

Wijzigingen in de s amens telling van het s amenwerkings verband of in
de aard van de onderaannemers dient altijd voorgelegd te worden aan
Opdrachtgever via een voorafgaande s chriftelijke goedkeuring. Voor
toetreding van onderaannemers is de hoofdaannemer
verantwoordelijk. Deze hoofdaannemer moet blijven voldoen aan het
gehele eis enpakket, inclus ief de pres taties van de onderaannemer.
Z ie ook beantwoording vraag 107.
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Samenwerkings verband
Telt een s amenwerkings verband als één opdrachtnemer?

Ja
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Standaard formulier C
Standaard formulier C: Wilt u s pecificeren wat u vers taat onder
“de(e)l(en) van de (Raam)overeenkoms t” en “verhouding” bij
verhoudings gewijs ?

Gevraagd wordt voor welke delen van de (raam)overeenkoms t een
derde wordt ingezet. U dient hierbij het aandeel in de vorm van een
percentage toe te voegen.

28-jun-2019 14:30

Nr.

Referentie

Vraag

Antwoord

Gepubliceerd
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2.5.5. Ins chrijven in een Samenwerkings verband
Aanbieders voeren eigen adminis tratie en eigen AGB code. Daarin lezen
wij dat de aanbieders binnen het verband een eigen adminis tratie voeren
en zich eigens tandig verhouden tot aanmelders . Wij vragen u te
beves tigen dat wij dit correct lezen.

Ja, dit beves tigen wij.
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1.5 Wijze van inkopen en bekos tiging
Opdrachtgever maakt wel melding van dekkend aanbod, maar s telt geen
verplichting om alle producten te leveren. Hoe wordt dit meegewogen in
de gunning?

Is geen onderdeel van de gunning.
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producten ins chrijven
Kan het gebeuren dat er in het geheel niet wordt inges chreven op
producten. En dat de gunnings procedure dan wel vervolgd wordt? Wilt u
toelichten hoe u dan omgaat met de producten waar niet op is
inges chreven?

Het kan gebeuren dat er in het geheel niet wordt inges chreven op
producten. Als er geen ges chikte ins chrijvingen zijn ontvangen, dan
mag Opdrachtgever onderhandleen om tot een dekkend aanbod te
komen. Voorwaarde hierbij is dat er geen wezenlijke wijzigingen
worden doorgevoerd. Een alternatief is om de aanbes teding in te
trekken.
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Plannen en voornemens trans formatie
Ins chrijvers dienen bij ins chrijving plannen en voornemens in rond
trans formatie. Wordt na gunning gehandhaafd op de voornemens en
plannen die zijn in de ins chrijvingen?

Ja
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Leveren van pres taties
Kan een ins chrijver gehouden worden aan het leveren van pres taties
waarop niet is inges chreven?

Nee
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Integrale zorg
Wanneer een s amenwerkings verband ins chrijft en daarmee aangeeft
integraal zorg te willen leveren, is het verband daar dan ook aan
gehouden?

Ja
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Paragraaf 3.4.4 E6 beroeps vereniging
Opdrachtgever vraagt in E6 om een aans luiting bij een
beroeps vereniging. De wet op de jeugdzorg / kwaliteits kader jeugd eis t
aans luiten bij het SKJ. En de verwachting om aan te s luiten bij een
beroeps vereniging is ons uit andere regio’s vreemd. Wij vragen u deze
eis te laten vallen voor medewerkers die geregis treerd zijn onder SKJ.
Ofwel te motiveren waarom deze eis proportioneel is , en op bas is van
welke grond.

Z ie antwoord op vraag 318.
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Referentie

Vraag

Antwoord

Gepubliceerd
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Pres tatie “45B17 Sys teemgerichte opvoedinterventies – extra zwaar –
individueel”
Pres tatie “45B17 Sys teemgerichte opvoedinterventies – extra zwaar –
individueel” s taat vermeld onder perceel 1 hoog s pecialis tis ch. Deze
pres tatie draagt bij uits tek bij aan de gevraagde ontwikkeling dat
kinderen thuis opgroeien, namelijk omdat hieronder interventies
aangeboden kunnen worden die aantoonbaar bijdragen aan het
voorkomen van uithuis plaats ing. Eigen onderzoek onderbouwt dit.

We laten het zoals het nu is . De pres tatie 45B17 zoals oms chreven,
wordt ingezet bij domein overs tijgende, complexe hulpvragen. In
perceel 3a is voldoende aanbod om de door u aangegeven s ituaties
op pos itieve wijze te beïnvloeden.
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Hiervan nemen wij kennis .
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Verblijf voor kinderen die uit huis zijn geplaats t valt goeddeels onder
perceel 3a s pecialis tis ch. En s tapelen vanuit perceel 3a met dit product
is niet mogelijk. Daarmee pas t de plaats ing van deze pres tatie in perceel
1 niet. Wij s tellen voor om pres tatie “45B17 Sys teemgerichte
opvoedinterventies – extra zwaar – individueel” zowel onder perceel 1 als
onder perceel 3a te plaats en, ofwel het product te verplaats en naar
perceel 3a.
Mocht u hier een andere vis ie op hebben, dan vragen wij u dat te
motiveren en aan te geven op grond waarvan.
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N.a.v. 1.3.3 en 5.3.5
Tijdens de cons ultatiebijeenkoms ten zijn de doels tellingen zoals
weergegeven in lid 1.3.3 s teeds aan bod gekomen. We zien dit ook terug
in bijlage 6 (kwaliteits doels tellingen Z eeland) en de gunnings criteria G5.
Deelnemer is van mening dat dit goede doels tellingen zijn.
In de (beoordeling van de) gunnings criteria worden deze doels tellingen
s lechts voor 15% meegewogen, m.n. in perceel 1 en 3. Dit doet ons
inziens onvoldoende recht aan de Z eeuws e s ituatie.

