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Nieuwsbrief Inkoopteam Sociaal Domein 
 
Nr. 6 – juli 2018 
 
Beste zorgaanbieder, 
 
Periodiek willen wij u door middel van deze nieuwsbrief informeren over de belangrijkste 
ontwikkelingen, aandachtspunten en activiteiten rond de inkoop van de Zorg. We hopen u daarmee 
beter te informeren zodat dat onze samenwerking ten goede komt. 
 
Belangrijkste punten voor juli 2018 zijn: 
Algemeen  

o Bereikbaarheid team inkoop sociaal domein  
o Nieuwe website Jeugdhulp Zuid-Limburg 

 
Financieel 

o Evaluatie proces jaarverantwoording 2017 
o Problemen met crediteringen via de VNG Berichtenapp 

 
Contractmanagement 

o Stand van zaken Power BI  
o AVG  

 
Zorginkoop 

o Stand van zaken Inkoop 2019  
o SKJ registratie VERPLICHT voor contractering 2019 

 
 
Algemeen  
 
Bereikbaarheid team inkoop Sociaal Domein 
I.v.m. de aankomende vakanties en de afwezigheid van collega’s willen wij u verzoeken uw vragen 
zoveel mogelijk te stellen via ons algemeen e-mailadres InkoopteamSD@maastricht.nl. Uw e-mail zal 
op werkdagen zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.  
 
Per vandaag, 17 juli 2018 is het Inkoopteam Sociaal Domein tussen 09.00 uur en 16.30 uur 
rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 06 – 11 11 28 70. In geval dat de telefoon niet 
beantwoord wordt kunt u een voicemailbericht achterlaten en wordt u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld.  
 
Nieuwe website Jeugdhulp Zuid-Limburg 
De 18 gemeenten in Zuid-Limburg werken al sinds 2015 intensief samen op het gebied van 
Jeugdhulp. Om deze samenwerking en de gemaakte afspraken binnen deze samenwerking beter te 
kunnen communiceren is er sinds kort een aparte website. Deze kunt u vinden via de link: 
https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/http://www.jeughulpzuidlimburg.nl/. Op deze site vindt u alle 
afspraken die er gemaakt zijn met samenwerkingspartners zoals bijv. Gecertificeerde Instellingen & 
GGZ-aanbieders en rondom het 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur.  
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Financieel 
 
Evaluatie proces jaarverantwoording 2017 
Terugkijkend op het traject omtrent de jaarverantwoording kan worden geconcludeerd dat dit een 
intensief traject was waarbij forse vertragingen zijn ontstaan.  
 
Aanlevering: 
Op 1 december 2017 hebben alle zorgaanbieders een 
mail van het Inkoopteam Sociaal Domein ontvangen 
met daarin de instructies en deadlines voor de 
jaarafsluiting 2017. Zoals u hiernaast kunt zien is 
minder dan de helft van de voor 1 maart benodigde 
informatie tijdig aangeleverd. De overschrijding van 
deze deadline heeft geleid tot extra werkzaamheden 
voor het Inkoopteam Sociaal Domein (nabellen, 
ondersteuning e.d.) waardoor de inhoudelijke analyse 
pas veel later kon worden gemaakt.  
Richting aanbieders die forse overschrijdingen op alle 
onderdelen kenden, die tot op heden niet hebben 
voldaan aan de overeengekomen administratieve 
randvoorwaarden, of waar een oordeel door de 
accountant is gegeven dat niet toereikend is volgens 
de verantwoordingseisen, kunnen passende sancties 
worden opgelegd.  
Vooruitlopend op de jaarafsluiting 2018 willen wij, 
gelet op deze ervaringen, u meegeven dat er 
aanscherping van het sanctiebeleid plaatsvindt. Het 
niet nakomen van gestelde deadlines kan leiden tot 
het opleggen van een direct opeisbare boete en kan bij 
zware overtredingen of recidive leiden tot opzegging 
van de DVO.  
 
Correcties: 
Gedurende de jaarafsluiting is geconcludeerd dat er 
sprake was van vervuiling en/of achterstanden van de 
informatie in de toegangssystemen en het daaraan 
gekoppelde ZorgNed. De aanwezigheid van 
toekenningen over 2017 waarop ultimo april 2018 nog 
geen levering en geen declaratie op had 
plaatsgevonden heeft geleid tot veel extra 
werkzaamheden. Wij vragen aanbieders en toegangen 
hun bestanden te schonen. Aanbieders dienen 
toekenningen waarop geen zorg is geleverd af te 
sluiten met een 307-bericht waarbij datum “stop zorg” 
gelijk is aan de ingangsdatum van de toekenning.  
 
Verklaring “met beperking”, “ afkeurende verklaring” of “ oordeelsonthouding”: 
Een aantal zorgaanbieders heeft een ander oordeel bij de accountantsverklaring dan “goedkeurend “ 
ontvangen. Verklaringen anders dan “goedkeurend” kunnen leiden tot nader onderzoek (waaronder 
een materiële controle) en tot een terugvordering van het omzetdeel waarvan feitelijke levering niet 
door de zorgaanbieder kan worden aangetoond.  
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Handhaving contractuele afspraken:  
In 2018 zal er strikter en duidelijker worden gehandhaafd op het niet nakomen van contractuele 
afspraken.  
Om sancties te voorkomen verzoeken wij u dan ook om proactief met het Inkoopteam Sociaal 
Domein contact op te nemen wanneer u problemen verwacht bij het nakomen van de afspraken. 
 
Eindafrekening 2017: 
Momenteel zijn wij druk bezig met de eindafrekening 2017. Wat dit voor uw organisatie precies 
betekend zullen wij per aanbieder individueel communiceren. 
 
Problemen met crediteringen via de VNG Berichtenapp 
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds opgemerkt heeft in april 2018 landelijk de overgang naar 
berichtenstandaard 2.2 plaatsgevonden. Na deze overgang constateerden we dat de instellingen van 
de VNG Berichtenapp strikter geworden waren. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met de 
maker van de VNG Berichtenapp en het blijkt dat de VNG Berichtenapp nu ingesteld is conform de 
landelijke bedrijfsregels. Hieraan zal ook geen aanpassing meer gaan plaatsvinden. 
Een van de problemen waar zorgaanbieders tegenaan liepen was dat er voor de overgang naar 
berichtenstandaard 2.2 gedeclareerd kon worden over een periode die groter was dan één maand. 
Na de overgang naar berichtenstandaard 2.2 mag er in de VNG Berichtenapp maximaal over de 
periode van één maand gedeclareerd worden. Dit leverde problemen op bij de afwikkeling van 
crediteringen omdat de declaratieperiode in de creditering hierdoor afwijkt van de declaratieperiode 
in de oorspronkelijke declaratie. We zijn afhankelijk van een software-update van ZorgNed om 
crediteringen met een afwijkende declaratieperiode handmatig te kunnen afwikkelen.  
De verwachting is dat deze update binnenkort uitgevoerd gaat worden.  
Gebruikers van de VNG Berichtenapp willen we tot dat moment vragen om géén crediteringen in 
te dienen met afwijkende looptijd omdat deze niet afgewikkeld kunnen worden.  
Zodra deze crediteringen weer mogelijk zijn zullen we u hierover informeren. 
 
 
Contractmanagement 
 
Stand van zaken Power BI 
Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de beschikbaarheid en de functionaliteiten van 
Power BI. Aangezien de implementatie met de gewenste functionaliteiten complexer en duurder 
bleek dan oorspronkelijk verwacht, mede gezien een aantal privacy- dan wel 
beveiligingsvraagstukken, is besloten om dit traject opnieuw te evalueren.  
Momenteel wordt onderzocht aan welke vraag, specificaties en functionaliteiten Power BI of een 
alternatieve tool precies moet voldoen en welke kosten en baten hiermee gemoeid zijn. Informatie 
omtrent de uitkomsten en besluitvorming zal te zijner tijd worden gecommuniceerd. 
 
 
AVG 
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) per 25 mei 2018 zal 
u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Rondom deze invoering hebben ons bij het Inkoopteam Sociaal 
Domein ook diverse vragen hieromtrent bereikt. Een van de vragen was of er tussen zorgaanbieders 
en gemeenten/het Inkoopteam Sociaal Domein verwerkersovereenkomsten afgesloten zouden 
moeten worden. Deze vraag heeft het Inkoopteam Sociaal Domein voorgelegd aan de functionaris 
gegevensbescherming van gemeente Maastricht.  Verwerkersovereenkomsten zijn noodzakelijk 
zodra een andere organisatie een gemeentelijke taak gaat uitvoeren of namens de gemeente 
gegevens opslaat in de cloud. Zorgaanbieders zijn geen gegevensverwerkers, zij zijn een ketenpartner 
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en hebben in de zorgverleningsketen een eigen taak en verantwoordelijkheid onder andere over de 
door hen verwerkte persoonsgegevens. Met de zorgaanbieders zijn DVO’s 
(dienstverleningsovereenkomsten) gesloten en in deze DVO’s zijn voldoende contractafspraken 
gemaakt om de eisen die de AVG stelt aan de privacybescherming bij de gegevensuitwisseling tussen 
zorgaanbieders en gemeenten te waarborgen. 
Tussen gemeente Maastricht als centrumgemeente en de overige Zuid-Limburgse gemeenten 
evenals tussen het Inkoopteam Sociaal Domein van gemeente Maastricht als ZorgNed zijn reeds 
verwerkersovereenkomsten afgesloten.  
 
Van verschillende zorgaanbieders (voornamelijk kleine aanbieders) heeft het Inkoopteam Sociaal 
Domein de vraag gekregen hoe zij om moeten gaan met het begrip “functionaris 
gegevensbescherming” (hierna: FG). Desgevraagd geeft de functionaris gegevensbescherming van 
gemeente Maastricht aan dat er veel informatie over dit onderwerp te vinden is op de website van 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Gelet op het feit dat zorgaanbieders veel persoonsgegevens en 
privacygevoelige informatie verwerken zal een FG zeer waarschijnlijk vereist zijn. Dit hoeft geen 
fulltime functie te zijn en een aantal kleine zorgaanbieders in het Limburgse zouden bijvoorbeeld 
samen 1 FG kunnen delen. 
 
In de volgende nieuwsbrief van het Inkoopteam Sociaal Domein willen we de functionaris 
gegevensbescherming aan het woord laten. Graag vernemen we via InkoopteamSD@maastricht.nl 
de vragen die nog bij u leven rondom de AVG en die u graag voorgelegd zou zien aan de FG.  
 
 
Zorginkoop 
 
Stand van zaken inkoop 2019 
Zoals tijdens de eerste ronde ontwikkeltafels is meegedeeld wordt momenteel voor een aantal 
onderwerpen onderzocht of een andere inkoopstrategie dan die van bestuurlijk aanbesteden 
wenselijk is. De laatste stand van zaken is aan u medegedeeld in onze aparte nieuwsbrief special 
zorginkoop 2019. Deze is aan alle aanbieders en gemeenten verstuurd op woensdag 4 juli 2018. Deze 
is tevens te vinden op onze website https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/ en 
https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/.  
 
SKJ-registratie VERPLICHT voor contractering 2019 
Voor de contractering van het lopende jaar hebben we de vooraanmelding SKJ geaccepteerd als 
voorwaarde voor de basisinschrijving. Voor het jaar 2019 is een definitieve SKJ-registratie verplicht 
voor contractering binnen de jeugdwet. Er worden géén uitzonderingen gemaakt omdat SKJ ons 
bevestigd dat iedereen, mits tijdig gestart, de registratie op tijd kan afronden.  
Zorgaanbieders die hun definitieve registratie al hebben ontvangen of alsnog ontvangen kunnen 
deze als document uploaden in Negometrix. Als hiervoor eerder een herinnering is ontvangen in 
Negometrix, kan de melding uitgezet worden door de taak als afgerond aan te vinken. 
 
 
Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op via InkoopteamSD@maastricht.nl of bel 
met 06 – 11 11 28 70.  
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te vinden op onze website https://www.sociaaldomein-maastricht-
heuvelland.nl/ en https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/.   
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