FAQ Marktdialoog Negometrix
Inkoop & implementatie jeugdhulp 2020-2024
Tijdens de marktconsultatie op woensdag 19 september op het gemeentehuis van Rijswijk hebben de
jeugdhulpaanbieders de mogelijkheid gekregen om op twee verschillende momenten een
informatiebijeenkomst over Negometrix bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst is informatie
gegeven over het gebruik van het digitaal contracteerplatform Negometrix. Op maandag 5 november
heeft de kick-off dialoogfase plaatsgevonden, waarbij bekend is gemaakt dat ook de marktdialoog via
Negometrix ondersteund wordt.
U treft op de website een instructiedocument van Negometrix aan waarin staat uitgelegd hoe u zich
kunt inschrijven voor de inkoopprocedure Jeugdhulp Regio Haaglanden. Hoewel steeds gesproken
wordt over “tender” in de instructie, is het instructiedocument ook bruikbaar voor de
marktconsultatie.
Hieronder treft u de meest gestelde vragen en antwoorden tijdens de kick-off bijeenkomst op 5
november 2018.
Q:
Is Negometrix ook het platform voor de marktdialoog inkoop jeugd 2020-2024?
A:
Ja.
Q:
A:

Hoe kom ik terecht op de betreffende pagina?
Via deze link [KLIK HIER]. De naam van de pagina luidt: 106950 Marktdialoog Regio
Haaglanden Jeugd 2020-2024.

Q:
A:

Wat zijn de consequenties in geval ik mij niet of later aanmeld voor de marktdialoog?
Jeugdhulpaanbieders hebben de mogelijkheid gehad zich aan te melden t/m 12 november. U
kunt wel de documenten die tijdens de dialoogfase worden bekendgemaakt en die relevant
zijn voor de Jeugdhulp 2020 vinden in Negometrix. Tevens wordt u via de nieuwsbrief op de
hoogte gehouden van de uitkomsten van de diverse gesprekstafels.

Q:
A:

Waar kan ik mijn vragen kwijt, via de vragen module?
Nee, tijdens de dialoog vinden de gesprekken aan tafel plaats. Er vinden geen parallelle vraagantwoord sessies plaats.

Q:
A:

Krijgen de aanbieders via email een signaal als er nieuws is?
Ja, er wordt een notificatie gezonden indien er een document wordt gepubliceerd of nieuws
bekend wordt gemaakt in Negometrix. Houdt u voor de zekerheid zelf ook de stand van zaken
bij door regelmatig in te loggen.
FAQ
5 december 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte
informatie.
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Q:
A:

Q:
A:

Heeft het gebruik van Negometrix bij de marktdialoog consequenties voor de (later te
houden) inkoopprocedure?
Nee, beide trajecten worden apart ingericht in Negometrix (als aparte “tenders”). U dient
zich dus voor beide traject apart aan te melden. U kunt zich nadrukkelijk (nu) nog niet
aanmelden met het doel een overeenkomst met de H10 gemeenten aan te gaan.
Waar vind ik informatie over het werken met Negometrix?
In aanvulling op de nu gegeven uitleg wordt op de website van het H10 Inkoopbureau nog
een instructiedocument verstrekt. Daarnaast kunt u de helpdesk van Negometrix benaderen
voor hulp. Het instructiedocument is overigens veel uitgebreider dan u op dit moment nodig
heeft voor de marktdialoog. Slechts de eerste hoofdstukken die betrekking hebben op het
aanmaken van een inlog en de basale werking/indeling van de applicatie Negometrix zijn
voor nu relevant.
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