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Inkoop 2017 Sociaal Domein - Leeswijzer DVO 
 
Deze overeenkomst heeft betrekking op jeugdhulp en Wmo. Voor de Jeugdhulp is het 
contracteringsbereik de gehele regio Zuid-Limburg, met uitzondering van de gemeente Brunssum. 
Deze gemeente heeft besloten de ambulante jeugdhulp vanaf 1-1-2017 zelfstandig aan te besteden. 
De ambulante Wmo wordt binnen deze overeenkomst geregeld voor de regio Maastricht-Heuvelland. 
Daarnaast is het bereik voor Wmo Beschermd Wonen de regio’s Westelijke Mijnstreek en Maastricht-
Heuvelland. 
 
 
Inleiding 
Via de weg van het bestuurlijk aanbesteden en ontwikkeltafels zijn de noodzakelijke aanpassingen in 
de bijlagen van de dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) voor 2017 voorbereid. Deze notitie 
gaat over de aanpassingen in de bijlagen van de DVO voor 2017. Dit is bedoeld als een leeswijzer bij 
de overeenkomst en de bijlagen voor 2017. Het omvat alleen de hoofdlijnen, bij strijdigheid tussen 
deze notitie en de overeenkomst (DVO)/bijlage prevaleert de DVO/bijlage. Aan deze notitie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
 
 
Aanpassingen bijlagen 
 
Bijlage 1 
Zoals besproken in de ontwikkeltafels is er voor kalenderjaar 2017 voor diverse jeugdhulp 
arrangementen een systematiek van uniforme tarieven met toepassing van het zogenaamde 
sextanten-model ontwikkeld. Veel arrangementen hebben hierdoor een onderverdeling gekregen naar 
complexiteit en intensiteit (duur) waarbij er een onderverdeling is gemaakt in zes categorieën. Deze 
categorieën hebben ieder hun eigen uniforme tarief. De overige jeugdhulp arrangementen zijn 
vormgegeven door wederom uniforme tarieven op etmaal of trajectbasis. 
 
Bij de Wmo arrangementen is, in afwijking van de keuze bij jeugdhulp, gekozen voor de ontwikkeling 
van uniforme maandtarieven waarbij de complexiteit en de intensiteit de doorslag geven. 
 
 
Alle specifieke informatie op arrangementsniveau (inclusief kwaliteitsvereisten waaraan per 
arrangement/sextantcategorie voldaan moet worden) is opgenomen in het productenboek 2017.  
 
De onderverdeling in bijlage 1 ziet er nu als volgt uit: 

 Bijlage 1a: Overzicht gecontracteerde arrangementen 2017 

 Bijlage 1b: Consultatie en detachering 

 Bijlage 1c: Transformatietabel historische producten naar arrangementstructuur 
 
Aanbieders die in 2016 reeds gecontracteerd waren kunnen aangeven welke arrangementen zij in 
2017 wensen te contracteren. Na deze opgave dient u een scan van de ingevulde bijlagen aan te 
leveren bij het inkoopteam sociaal domein ter controle. Vanuit het inkoopteam sociaal domein zal er 
een controle plaatsvinden op de aangevinkte arrangementen. Indien de aangekruiste arrangementen 
akkoord zijn ontvangt u bericht voor definitieve ondertekening van de stukken en kunnen deze ook 
fysiek toegezonden worden aan het inkoopteam sociaal domein.  
 
Nieuwe aanbieders in 2017 wordt gevraagd welke arrangementen zij wensen te leveren op basis van 
hun beschikbare expertise. Deze opgave wordt getoetst door het inkoopteam sociaal domein. Indien 
deze opgave akkoord is ontvangt de aanbieder bericht voor de definitieve ondertekening van de 
stukken en het fysiek toesturen van de getekende exemplaren.  
 
Bijlage 2 
In deze bijlage wordt ten behoeve van kalenderjaar 2017 nader ingegaan op de nieuwe systematiek 
en de totstandkoming van de uniforme tarieven.  
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Bijlage 3 
De opzet van deze bijlage ligt in lijn met de versie van voorgaande kalenderjaren.  
Er zijn enkele specifieke punten toegevoegd, waaronder bijvoorbeeld:  

 de verplichting om in 2017 over een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) te beschikken dan 
wel een plan van aanpak te kunnen overleggen waaruit blijkt dat er reeds in kalenderjaar 2016 
is gewerkt aan de implementatie van het instrument.  

 ten aanzien van het nieuwe arrangement regie zijn specifieke kwaliteitseisen opgenomen.  

 eisen opgenomen omtrent het melden van calamiteiten door zorgaanbieders. 

 de verplichting tot het beschikken over een actieve AGB-code. 

 de verplichting tot het aanleveren van de jaarrekening 2016, inclusief het bieden van 
transparantie over mogelijke vragen hieromtrent, bij het inkoopteam sociaal domein.  

  
Bijlage 4 
In deze bijlage is informatie opgenomen omtrent financieel administratieve randvoorwaarden en 
systemen evenals afspraken over de accountantscontrole en het declaratieprotocol.  
Vanaf 2017 wordt er actief gewerkt met het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en gemeenten. 
Hierop is ook bijlage 4 aangepast aan deze situatie.  
 
Bijlage 5 
Deze bijlage bevat informatie over het aanleveren van verplichte informatie bij het CBS in het kader 
van jeugdhulp, het aanleveren van gegevens bij het CAK t.b.v. de Wmo en de monitoring van 
activiteiten, resultaten en prestaties.  
 
Bijlage 6 
In bijlage 6 hebben er ten aanzien van de uitsluitingsgronden administratieve correcties 
plaatsgevonden in de genoemde wetsartikelen uit de Aanbestedingswet 2012. Vanaf 2017 is er 
daarnaast een paragraaf toegevoegd omtrent beeindigingsgronden. Bij deze paragraaf wordt de link 
gelegd met de notitie “High trust, high penalty” waarvan de meest recente versie te raadplegen is op 
de website van sociaal domein Maastricht-Heuvelland (www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl). 
 
Bijlage 7 
Ten opzichte van 2016 is bijlage 7 omtrent social return ongewijzigd gebleven met dien verstande dat 
de genoemde data t.b.v. deadlines zijn aangepast.  
 
Bijlage 8 
De afkortingenlijst in bijlage 8 is op kleine punten bijgewerkt.  
 
Vragen/onduidelijkheden 
Mochten er ten aanzien van de DVO of de bijbehorende bijlagen nog vragen of onduidelijkheden zijn 
dan kan er voor een nadere toelichting contact opgenomen worden met het inkoopteam sociaal 
domein, te bereiken op de volgende manieren: 

 Telefonisch:  14043, specifiek vragen naar inkoopteam sociaal domein 

 E-mail:  inkoopteamsd@maastricht.nl   

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
mailto:inkoopteamsd@maastricht.nl

