Bijeenkomst Jeugdhulpaanbieders en gemeenten op 26 januari 2018
Gestelde vragen

Vragen over inkoop 2018
Hoe is de verdeling van het
contractmanagement?

Hoeveel aanbieders zijn gegund?

Sommige partijen worden
benaderd voor
onderaannemerschap door
afgevallen partijen.
Het komt voor dat cliënten een
time-out nemen tijdens de
behandeling om met zaken aan de
slag te gaan. Hoe zit het met de
start- en stopberichten?

Wanneer stapt de regio over op
het landelijk controleprotocol
i.v.m. verantwoording over
kalenderjaar? Dit i.v.m. extra
administratieve lasten.
Accountants keuren soms af als
toewijzing productcategorie is en
de productcode ontbreekt; kan de
regio formeel bevestigen dat dit is
toegestaan?
Wij zijn overgestapt op Vecozo,
maar nog geen reactie op
aanvragen VOT.
Betekent het toepassen van het
optiejaar dat er geen nieuwe
aanbieders kunnen toetreden?

Antwoorden

De contractmanagementteams zijn regionaal. De 40 grootste
jeugdhulpaanbieders hebben een vaste contractmanager (1e
aanspreekpunt). Die kan desgewenst zaken beleggen bij een
andere functionaris van het Inkoopbureau of gemeenten.
Er hebben zich 118 instellingen ingeschreven en er zijn er 91
gegund. Bij de vrijgevestigden waren er 89 inschrijvers
waarvan er 84 zijn gegund.
Dit is toegestaan, maar aan u zelf daarover te besluiten.
Onderaannemers moeten voldoen aan de eisen. Overleg met
Inkoopbureau is vereist.
De werking van een tijdelijk stop (iStandaarden):
Een stop bericht (JW307) van een lopende toewijzing geeft
een einddatum aan deze toewijzing.
Als Reden Beëindiging (een veld in een JW307 bericht) moet
dan code 20 worden meegegeven:
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/JZ588
Code 20: Levering is tijdelijk beëindigd
De toewijzing krijgt dan weer de status van vóór de eerste
start, om weer met een JW305 gestart te kunnen worden.
Dit kan ook in het portaal handmatig worden gedaan
(beëindigen met reden ‘Levering is tijdelijk beëindigd’ en
vervolgens weer starten, handmatig of met een JW305
bericht).
Op dit moment geldt het regionaal controleprotocol, dus van
september-september.

Dit staat al in het contract. Kan vanaf 2018 dus geen reden
meer zijn voor afkeuring.
P.s. als een verwijzing is afgewezen, stuur deze dan niet
ongewijzigd opnieuw in, want dan zal deze weer door het
systeem afgekeurd worden. Neem rechtstreeks contact op
het Inkoopbureau via info@h10inkoop.nl.
Deze liggen mogelijk nog bij de gemeente. Bij twijfel kunt u
dit verifiëren via de back office van het Inkoopbureau via
info@h10inkoop.nl.
Dat is correct. Gedurende 2018 en 2018 kunnen –behoudens
uitzonderingen - geen nieuw aanbieders toetreden en komen
er ook geen nieuwe producten bij.

