nota van inlichtingen aanvullende contractering jeugdwet en Wmo, 13-07-2017
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Vraag
Moet bij bijlage 7 te contracteren resultaten alleen de nieuw te contracteren zorg worden
ingevuld of ook het reeds gecontracteerde aanbod per 2017?
Wanneer behandeling in een groep wordt aangeboden (bijvoorbeeld let op de kleintjes:
groep voor kinderen rond huiselijk gtweld) valt dit dan onder zelfde resultaat als wanneer
dit invidvidueel wordt aangeboden? In dit geval zou dit resultaat zijn G3 gezond
opgroeien/opvoeden. Moet dit nog specifiek op indicatie vermeld worden?

Antwoord
U dient bij bijlage 7 alleen de nieuw te contracteren zorg in te vullen, c.q. aan te kruisen.

Volstaat een registratienummer van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (voor zzp'er)

Nee, dit volstaat niet. De aanbieder dient aan te tonen dat hij/zij beschikt over een
kwaliteitsmanagementsysteem. De SKJ geeft aan dat iemand voldoet aan de
vakbekwaamheidseisen, maar dit is geen kwaliteitsmanagementsysteem. Zie hiervoor
bijlage 1, bladzijde 25, punt 16.
Een geldige inschrijving bestaat uit drie bijlagen, bijlage 5 inschrijfformulier, bijlage 6
uniform europees aanbestedingsdocument en bijlage 7 te contracteren resultaten. Met de
inlevering van deze documenten verklaart de inschrijver te voldoen aan de gestelde eisen
uit het aanbestedingsdocument. Bijlage 6 is de eigen verklaring. Naast deze drie
documenten hoeft u voor de inschrijving geen andere documenten aan te leveren.

bijlage 5
Moet er naast deze drie documenten nog meer ingeleverd worden in dit stadium? VOG,
kopie polisblad verzekering, Eigen Verklaring, AGB code?
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De indicatie bevat het meest passende hoofdresultaat. Dit wordt per individu toegekend en
is onafhankelijk van behandeling in een groep, danwel individueel.

Wanneer gaan de tariefwijzigingen van start?
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Bijlage 7

Voor reeds gecontracteerde zorgaanbieders gaat de tariefwijziging van reeds bestaande
hoofdresultaten in per 1 juli 2017. Voor nieuw te contracteren resultaten gaat dit in op 1
oktober 2017.
Wij constateren dat er op inhoud - namelijk de beschrijving van resultaten in bijlage 3 Gelijk u aangeeft is de omschrijving van bepaalde hoofdresultaten in bijlage 3 aangescherpt
verschillen zijn met het contract wat wij (bestaande aanbieder) in november 2016 met de
om onduidelijkheden zoveel mogelijk weg te nemen. Er is voor bestaande aanbieders geen
NMD gemeenten gesloten hebben. Bijvoorbeeld bij educatieve dagbesteding wat nu voor
sprake van een nieuwe overeenkomst maar van een lopende overeenkomst waarbinnen
jeugdigen en jongvolwassenen is (aanvullende aanbesteding juli 2017) in tegenstelling tot ontwikkelingen hebben plaatsgevonden zoals aangegeven in het aanbestedingsdocument
het contract uit november 2016 waar het resultaat voor jeugdigen en volwassenen bedoeld met de mogelijkheid om nieuwe resultaten te contracteren.
was. Onze inschrijving op de aanbesteding in 2016 is o.a. gebaseerd op een inhoudelijke
afweging van de resultaten. Welke nu deels gewijzigd worden. Hierover zijn wij niet
geconsulteerd. Graag vernemen wij van de gemeente hoe deze nieuwe overeenkomst zich
verhoudt tot de overeenkomst welke wij in 2016 met de NMD gemeenten gesloten hebben.

Wij leiden clienten waar mogelijk toe naar vrijwilligerswerk of betaald werk, zogenaamde
arbeidstoeleiding. Dit is individueel. Darnaast bieden we arbeidsmatige werkzaamheden in
een regulier bedrijf. Voor ons is onduidelijk of beide varianten mogelijk blijven, graag
ontvangen wj hier een toelichting van de gemeente op.

Het gaat de gemeenten er om dat het overeengekomen resultaat behaald wordt. Hoe, dus
op welke manier en met welke varianten, dit resultaat wordt bereikt, is aan de aanbieder.

Naar onze mening zit er geen grens aan ontwikkeling of educatie. Meer specifieke op onze
doelgroep gericht, is het van groot belang om binnen de dagbesteding gerichte
training/trajecten in te zetten om de mogelijkheid tot zelfredzaamheid en participatie zo
groot mogelijk te maken. Dus ook eventuele toelevering naar (vrijwilligers-)werk. Kunt u
aangeven waarom u deze variant alleen beschikbaar stelt voor jeugd en jong-volwassenen,
in afwijking van het gestelde uit het contract wat wij reeds met u gesloten hebben
(november 2016)? Kunt u daarnaast aangeven welke leeftijdsgrenzen hier bij horen?

Gelet op de aard van het hoofdresultaat wordt en werd deze met name ingezet voor
jeugdigen en jongvolwassenen. Dit laat echter onverlet dat dit hoofdresultaat in
voorkomende gevallen ook ingezet kan worden voor volwassenen. Daarmee is er in de kern
geen wijziging van dit hoofdresultaat. U kunt dit lezen als (jong)volwassenen. Hieraan
verbinden de gemeenten geen leeftijdsgrenzen.

Ons lijkt het een goede keuze om begeleiding naast behandeling in te kunnen zetten
aangezien dit zowel tijdens de behandelingals in de overgang van behandeling naar
begeleiding van belang is. We willen wel graag opmerken dat het belangijk is dat de
begeleiding dan wel aan moet kunnen sluiten qua deskundigheid en specialisme. Kunt u
toelichting hoe aangeven of u dit onderschrijft en zo ja, hoe u dit gaat borgen?

De gemeenten onderschrijven dit. Het borgen is de verantwoordelijkheid van de
aanbieder(s).

U geeft aan dat bij dit product "zeer intensieve begeleiding" nodig is. Graag ontvangen wij
nadere uitleg bij het woord "zeer".

Onder het woord 'zeer' verstaan wij in dit geval de ondersteuning die ingezet moet worden
om de complexe problematiek zoals deze beschreven staat in bijlage 3, pagina 31 onder
resultaat G1 gezondheid (begeleiding-voor jeugdigen en volwassenen) te kunnen bieden.

Als we dagbesteding contracteren voor een inwoner van de gemeente Assen, moet de
dagbesteding dan ook binnen de gemeente Assen worden geboden of mag dat ook in een
andere gemeente plaatsvinden die onder de raamovereenkomst Noord- en Midden
Drenthe valt?

Ja, dit is mogelijk.

