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Inleiding 
 

De colleges van burgemeester & wethouders van de acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk (hierna: de gemeenten) willen 
gezamenlijk de dyslexiezorg vanaf 1 augustus 2021 opnieuw contracteren. Waar in dit stuk gesproken wordt over 
dyslexie of dyslexiezorg bedoelt de opdrachtgever Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). 
 
Het contracteren van jeugdhulp valt onder sociale en andere specifieke diensten, daarom zijn uitsluitend de 
paragrafen 2.3.1.2, 2.3.2.1, 2.3.2.2 en 2.3.3.1, afdeling 2.3.4 en paragraaf 2.3.8.9 van hoofdstuk 2.3 van de 
Aanbestedingswet 2012 van toepassing. 
 
De gemeenten (opdrachtgever) hebben ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een 
Europees openbare procedure. De Europees openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet 
aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar de gunningen van de opdracht. De 
inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod éénmalig en definitief is met de inschrijving die wordt 
ingediend. 
 
Om de aanbesteding goed te laten verlopen, verzoeken wij u zich te houden aan de instructies die u krijgt via 
Negometrix en dit document als toelichting daarbij te gebruiken. Uw inschrijving en communicatie met de 
gemeenten kan gedurende de inschrijfperiode uitsluitend via Negometrix plaatsvinden.  

Er zal per deelnemende gemeente zoals hierna genoemd, een overeenkomst worden gesloten. Een beschrijving 
van de gemeenten is te vinden op de websites van de desbetreffende gemeenten: 

1. www.aalten.nl 
2. www.gemeenteberkelland.nl 
3. www.bronckhorst.nl 
4. www.doetinchem.nl 
5. www.montferland.info  
6. www.oostgelre.nl 
7. www.oude-ijsselstreek.nl 
8. www.winterswijk.nl  

  

http://www.aalten.nl/
http://www.gemeenteberkelland.nl/
http://www.doetinchem.nl/
http://www.montferland.info/
http://www.oostgelre.nl/
http://www.oude-ijsselstreek.nl/
http://www.winterswijk.nl/
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1. Beschrijving van de opdracht 

 
1.1. Visie Achterhoek 
De inkoop van jeugdhulp voor de acht Achterhoekse gemeenten is een middel om de doelen in de visie van de 
gemeenten en de beoogde transformatie te realiseren. De transformatie zien de gemeenten in dit kader als de 
‘beweging naar de voorkant’. Een beweging waarbij wordt ingezet op preventie. Daarvoor zijn een aantal 
uitgangspunten geformuleerd: 

i. De ondersteuning en zorg die wordt geboden aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers moet passend zijn 

(dekkend zorglandschap) en moet kunnen worden geboden binnen de hiervoor vastgestelde financiële 

kaders;  

ii. Gemeenten moeten kunnen sturen op inhoudelijke resultaten die moeten worden bereikt met de geboden 

zorg en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Daar waar mogelijk en effectief en 

efficiënt voor het bereiken van de beoogde doelstellingen en transformatie wordt dit vorm en inhoud 

gegeven door resultaatbekostiging (lumpsum bekostiging of populatie gebonden bekostiging); 

iii. Gemeenten richten hun toegang tot zorg en ondersteuning in op basis van een couleur locale. Echter, ook 

zodanig dat vanuit deze toegang de verwijzing naar de ingekochte jeugdhulp eenduidig kan geschieden; 

iv. Om de beoogde doelstellingen en transformatie te kunnen realiseren is het noodzakelijk om het ‘speelveld’ 

opnieuw in te richten: 

a. Gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning en maatschappelijke partners voelen zich 

en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van passende zorg en ondersteuning aan 

jeugdigen en hun ouders/verzorgers binnen de vastgestelde financiële kaders. Ieder vanuit zijn 

eigen rol en verantwoordelijkheid; 

b. Gemeenten en aanbieders willen mede op basis van vertrouwen en bewezen prestaties een 

duurzame samenwerking aangaan die ruimte biedt voor (gezamenlijke) ontwikkeling; 

c. Gemeenten richten een overzichtelijk maar dekkend zorglandschap jeugd in waarbij het aantal 

aanbieders passend is voor de ingekochte maatwerkdienst. Aanbieders worden geselecteerd op 

basis van kwaliteitscriteria die passend zijn voor de betreffende maatwerkdienst; 

d. Gemeenten voeren regie over het ‘speelveld’ en zijn opdrachtgever voor zorg en ondersteuning 

aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers; 

  

1.2. Visie op de opdracht 
De gemeenten constateren de afgelopen jaren een stijging in het absolute aantal doorverwijzingen door scholen 
naar dyslexiezorg en een stijging van het aantal cliënten dat een diagnostiek- en/of behandeltraject volgt. Het aantal 
schoolgaande leerlingen in het primair onderwijs in de Achterhoek neemt echter af. Dit is opvallend. De visie van 
de gemeenten is dat voor kinderen die dat nodig hebben dyslexiezorg toegankelijk moet blijven. Een tweede 
doelstelling van de gemeenten is dat lees- en spellingsproblemen bij kinderen zoveel mogelijk voorkomen wordt en 
dat ieder kind dat lees- en spellingsproblemen ondervindt maar geen dyslexie heeft voldoende ondersteuning krijgt. 
 
Middels deze aanbesteding van dyslexiezorg willen de gemeenten tot een toegankelijk, kwalitatief goed en 
betaalbaar systeem van dyslexiezorg komen waar ouders, scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, 
dyslexiezorgaanbieders en gemeenten als ketenpartners samenwerken in het belang van het kind dat vanwege 
ernstige lees- en spellingsproblemen extra ondersteuning nodig heeft.  

 
Ernstige lees- en spellingsproblemen belemmeren jeugdigen in hun schoolloopbaan maar ook in hun normale 
leven. Het onderwijs is verantwoordelijk voor goed lees- en spellingsonderwijs, en dyslexiezorgaanbieders kunnen 
scholen ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van lees- en spellingsproblemen. Door het bevorderen van 
de samenwerking tussen onderwijs en dyslexiezorgaanbieders wordt het onderwijs en de sociale basis versterkt, 
jeugdigen ondervinden minder problemen gedurende hun schoolloopbaan en er wordt minder doorverwezen naar 
een dyslexietraject. Een goede samenwerking van de dyslexiezorgaanbieder met het onderwijs is hierbij 
noodzakelijk. Door te werken met populatiebekostiging wordt de ketensamenwerking bevorderd.  
 

1.3. Opdracht en definitie 
Sinds de decentralisatie in 2015 kopen de acht Achterhoekse gemeenten gezamenlijk de dyslexiezorg in. Deze 
gemeenten hanteren tot dit moment een Open House Procedure voor de inkoop van dyslexiezorg (EED). 
Aanbieders kunnen drie keer per jaar toetreden tot een contract met de gemeenten en er is geen omzetgarantie. 
De verleende zorg wordt afgerekend in trajecten. De toegang naar dyslexiezorg ligt momenteel buiten de 
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inhoudelijke invloed van gemeenten. Er is daarnaast geen monitoring door de gemeenten op geleverde minuten 
binnen een traject omdat gewerkt wordt met trajectbekostiging. Jaarlijks stromen er ongeveer 200-300 unieke 
cliënten in voor een diagnostiektraject. Daarvan komen zo’n 220 cliënten in een behandeltraject terecht. De 
prevalentiecijfers zijn de laatste jaren opgelopen.  
 
In onderstaande tabel (bron: dyslexiemonitor Achterhoek) is af te lezen hoeveel kinderen een diagnostiek- en/of 
behandeltraject hebben gevolgd. 
 

Jaartal Diagnostiek Behandeling 

2015 222 200 

2016 233 210 

2017 249 194 

2018 337 268 

2019 349 291 

 
De gemeenten constateren de afgelopen jaren een stijging in het aantal cliënten dat een diagnostiek- en/of 
behandeltraject volgt. Dit is opvallend aangezien het aantal schoolgaande leerlingen (primair onderwijs) in de regio 
Achterhoek in absolute aantallen afneemt volgens onderstaand tabel (bron: DUO). 
 

 
 
Het aantal schoolgaande leerlingen in de Achterhoek (primair onderwijs) is de afgelopen vijf jaar afgenomen met 
ruim 12%. Toch zien we deze daling niet terug in de prevalentiecijfers van dyslexiezorg. Voor de periode 2019-
2033 is de verwachting dat het aantal schoolgaande leerlingen in primair onderwijs verder zal afnemen voor de 
regio Achterhoek (Bron: leerlingenprognose Oost-Nederland 2019-2033, MOOZ onderzoek): 
 

 
 
In de komende jaren wordt er een verdere afname verwacht van het aantal jeugdigen binnen de acht Achterhoekse 
gemeenten: 
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Door de bovengenoemde daling is de verwachting dat de prevalentiecijfers van dyslexiezorg ook zullen dalen. In 
de afgelopen jaren is echter gebleken dat een daling van de populatie niet automatisch leidt tot een daling in 
prevalentie. Wel zien de gemeenten in de cijfers van 2020 bij zeven van de acht gemeenten een daling in het aantal 
trajecten. Mogelijk is dit een gevolg van de coronacrisis, maar de procentuele daling verschilt fors tussen de 
gemeenten. De gemeenten vinden het daarom van belang dat de gecontracteerde partijen oog hebben voor lokale 
ontwikkelingen en hier regionaal mee aan de slag gaan. 
 
De school is primair verantwoordelijk voor passend lees- en spellingsonderwijs, het leveren van de eerste drie 
zorgniveaus, het signaleren van leerlingen met zeer ernstige lees- en spellingsproblemen en/of dyslexie, het 
begeleiden van deze leerlingen, het aanleggen van een dossier en het zo nodig doorverwijzen naar specialistische 
zorg.  
 
De gemeenten hebben voorafgaand aan de publicatie van de aanbesteding uitgebreid gesproken met zowel de 
samenwerkingsverbanden als de dyslexiezorgaanbieders. Hieruit is geen eenduidige oorzaak naar voren gekomen 
m.b.t. de hierboven genoemde stijging. Mogelijke oorzaken die werden geduid: 

- Kwaliteit van lees- en spellingsonderwijs; 
- Meer focus op dyslexiezorg door scholen en ouders; 
- Dyslexiezorgaanbieders zijn makkelijker vindbaar, de weg is geplaveid; 
- Druk van de ouders; 
- Maatschappelijke ontwikkelingen: er wordt minder gelezen door kinderen van nu. 

 
Gewenste situatie 

Doelstellingen: 

 Scholen, dyslexiezorgaanbieders en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk om alle jeugdigen 
binnen dit segment tijdig te voorzien van kwalitatief goed en passend lees- en spellingsonderwijs en 
dyslexiezorg (EED); 

 Meer kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeenten waardoor kinderen 
met lees- en spellingsproblemen vroegtijdig en passend worden geholpen; 

 De prevalentie van dyslexie binnen de acht Achterhoekse gemeenten is op het niveau van de norm 
van 4.1% in 2023. 

 

De gemeenten, gezamenlijk met de betrokken partners, verwachten deze doelstellingen te bereiken door middel 
van populatiebekostiging. Populatiebekostiging betekent dat de gecontracteerde aanbieders een bedrag krijgen 
gebaseerd op de grootte van de populatie en verwachte prevalentie, ongeacht de hoeveelheid jeugdigen die 
daadwerkelijk gebruik maken van zorg. Deze wijze van bekostiging stimuleert doelmatig en preventiegericht 
werken. Door een vast budget beschikbaar te stellen aan een select aantal gecontracteerde partijen, creëren de 
gemeenten ruimte voor innovaties en nieuwe initiatieven binnen de keten. De gecontracteerde 
dyslexiezorgaanbieders zijn vrij in de wijze waarop het budget wordt besteed, zolang de populatie binnen de acht 
Achterhoekse gemeenten wordt voorzien van kwalitatief goede dyslexiezorg (conform Protocol Dyslexie Diagnose 
& Behandeling 2.0), ingezet wordt op preventie en iedere jeugdige die voor de zorg in aanmerking komt wordt 
geholpen. De gemeenten verwachten door middel van populatiebekostiging de ketensamenwerking tussen 
dyslexiezorgaanbieder, gemeente en scholen te bevorderen, innovaties te stimuleren, het effect van de 
behandeling te vergroten en de prevalentiecijfers terug te dringen.  
 
De gemeenten wensen daarnaast door het contracteren van een beperkt aantal dyslexiezorgaanbieders in een 
meerjarige overeenkomst een intensieve, duurzame en langdurige samenwerking aan te gaan met de 
gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders die bijdraagt aan het behalen van bovengenoemde doelstellingen. 
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1.4. Randvoorwaarden diagnostiek en behandeling 
 De inschrijver werkt conform de richtlijnen gesteld door het NKD én hanteert het Protocol Dyslexie Diagnose 

& Behandeling 2.0 (of nieuwere versie) als basis voor het uitvoeren van diagnostiek en behandelingen. Dit is 
tevens een minimumeis. 

 De inschrijver laat behandelingen plaatsvinden onder regie van een regiebehandelaar zijnde een 
gezondheidspsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist die geregistreerd is bij één 
van de hierna genoemde beroepsgroepen: BIG, NIP, NVO. Dit is tevens een minimumeis. 

 De inschrijver laat medebehandelaars uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar bij de 
behandeling betrokken zijn. Als medebehandelaar mogen optreden: een basispsycholoog, orthopedagoog 
en/of een logopedist. De beroepsbehandelaar is in het bezit van de kwalificaties passend bij de toe te passen 
diagnostiek en behandeling. Dit is tevens een minimumeis. 

 De inschrijver biedt de behandeling in de gemeente waar de jeugdige woonachtig is, dan wel op de school 
van de jeugdige. 

 

1.5. Financiering en budget 
Het budget dat in de eerste drie contractjaren beschikbaar wordt gesteld is vastgesteld op: 

Contractjaar (schooljaar) Budget 

2021 – 2022 €1.750.000 

2022 – 2023 €1.615.000 

2023 - 2024 €1.570.000 

 
Bovenstaand budget dient onderling te worden verdeeld door de opdrachtnemers. Dit zijn minimaal drie en 
maximaal vijf partijen. De verdeling van het budget wordt na de gunning evenredig verdeeld door de 
opdrachtnemers (bijvoorbeeld op basis van capaciteit of verwacht marktaandeel). Het gunningsresultaat heeft geen 
invloed op de verdeling van het budget. Het budget staat vast voor de eerste drie contractjaren en wordt niet 
aangepast. Hierdoor weten zowel de opdrachtnemers als de opdrachtgever waar zij aan toe zijn. Bij het 
gebruikmaken van de verlengingsoptie wordt opnieuw door de opdrachtgever het budget bepaald in afstemming 
met de opdrachtnemers.  
 
Bovenstaand budget is gebaseerd op de volgende parameters: 
 

- De verwachte instroomcijfers diagnostiek en behandeling op basis van historische gegevens 
(dyslexiemonitor Achterhoek) x trajectprijs (geupdate naar 2021); 

- De daling in populatie schoolgaande leerlingen van 2% tot 3% per jaar gedurende de contractperiode 
(prognose onderzoek MOOZ juni 2019); 

- Gedurende de contractperiode: het vergroten van effectiviteit van diagnostiek en behandeling en 
samenwerking binnen de keten: daling van 10% in budget over contractperiode 2021 – 2023; 

- Indexatie van het tarief.  
 
In het voorgesteld budget gaat de opdrachtgever in contractjaar 1 uit van een instroom van 311 diagnostiektrajecten 
en 251 behandeltrajecten. Dit is de gemiddelde instroom van de jaren 2017, 2018 en 2019. Het budget daalt vanaf 
het tweede contractjaar vanwege de verwachte vergroting van effectiviteit van de trajecten en samenwerking binnen 
de keten. De geprognotiseerde daling in populatiecijfers en stijging i.v.m indexatie strepen de gemeenten tegen 
elkaar weg (2-3%). 
 
De opdrachtnemer aanvaardt gezamenlijk met de andere opdrachtnemers gedurende de looptijd van het contract, 
de verantwoordelijkheid voor het maximale beschikbare budget. Eventuele BTW/VPB plicht is voor rekening van 
de opdrachtnemer. 
 
Overgangscliënten 
Cliënten die op het moment van starten van de nieuwe overeenkomst in zorg zijn bij een niet-gegunde 
zorgaanbieder hebben het recht om het traject bij die betreffende zorgaanbieder af te maken conform de afgegeven 
indicatie. Deze zorgaanbieder mag het traject factureren aan de verantwoordelijke gemeente conform de 
contractafspraken die geldend waren op moment van startdatum indicatie. Indien het voor die zorgaanbieder 
wenselijk is om de zorg toch over te zetten naar een gegunde zorgaanbieder is dit mogelijk. De opdrachtgever 
verwacht hierin een warme overdracht en de partijen dienen onderling de financiële verrekening af te handelen. 
Hetzelfde geldt voor de overdracht van cliënten tussen gegunde zorgaanbieders voorafgaand of na de startdatum 
van het nieuwe contract. De gegunde zorgaanbieder (opdrachtnemer) is verantwoordelijk voor het informeren van 
de opdrachtgever t.b.v. het aanpassen van de indicatie. 
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1.6. De looptijd van de overeenkomst 
De overeenkomst gaat in op 1 augustus 2021 en wordt aangegaan voor drie jaar, met de optie tot verlengen van 
tweemaal twee jaar. Er is voor een looptijd van maximaal zeven jaar gekozen om ten behoeve van de 
ketensamenwerking in een langdurige samenwerking te kunnen investeren. De overeenkomst kan zowel door de 
(individuele) gemeente(n) als door de opdrachtnemer op het moment van verlengen worden beëindigd. Dit dient 
minimaal 6 maanden voor de datum van verlenging schriftelijk te worden aangegeven. Indien één of meerdere 
opdrachtgevers dan wel opdrachtnemers besluiten om geen gebruik te maken van de verlengingsoptie, behouden 
overige opdrachtgevers en opdrachtnemers het recht om de overeenkomst voor te zetten met overgebleven 
partijen.  
 
Uit signalen vanuit de markt is gebleken dat een overeenkomst van minimum drie jaar wenselijk is voor de 
marktpartijen, dit omdat opdrachtnemers een investering moeten doen ten aanzien van de overschakeling op 
populatiebekostiging in de uitvoering. Daarnaast vergt een dergelijke aanbesteding veel inspanning en tijd en 
probeert de opdrachtgever met een maximale looptijd van zeven jaar de maatschappelijke kosten zoveel mogelijk 
te beperken. 
  

1.7. Externe ontwikkelingen 
Norm van Opdrachtgeverschap  
Op 20 maart jl. is de Kamerbrief ‘Perspectief voor de jeugd’ verschenen. Hiermee wordt aan gemeenten de  
opdracht gegeven om regionaal samen te werken en wordt van gemeenten stevig opdrachtgeverschap gevraagd.  
Hiervoor is een Norm voor Opdrachtgeverschap opgesteld, met afspraken over het verminderen van  
administratieve lasten en zorgvuldigheidseisen m.b.t. de inkoop van jeugdhulp. Met deze aanbesteding wordt  
voldaan aan deze afspraken. 
 
Wijziging woonplaatsbeginsel 
In het huidige woonplaatsbeginsel wordt er gekeken naar de woonplaats van het gezag. Vanaf 1 januari 2022  
wordt de gemeente waar de jeugdige zelf woont financieel verantwoordelijk. Dit heeft geen grote gevolgen voor  
de dyslexiezorg.  
 
Kavelmodel 
Het Kavelmodel is een initiatief van HealthKIC en krijgt steun van Menzis, de Noaber Foundation, PGGM, Alles is  
Gezondheid en het ministerie van VWS. In het model organiseren we samen de randvoorwaarden om met elkaar   
de gezondheid van inwoners te verbeteren in een afgebakend geografisch gebied. De Achterhoek is de eerste  
regio waarin het Kavelmodel verder vorm krijgt. Hiervoor gaat de Thematafel ‘Achterhoek de Gezondste Regio’  
zich hard maken. Dit samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, zorgverzekeraars, overheden en  
ondernemers zet zich in om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze zorg te waarborgen. 
 

  

https://www.kic.nl/wat-is-kic/het-kavelmodel
https://www.kic.nl/
https://www.noaber.com/
https://www.pggm.nl/
https://www.allesisgezondheid.nl/
https://www.allesisgezondheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
/over-menzis/zorg-voor-mens-en-maatschappij/zorg-voor-de-regio/zorg-voor-achterhoek
https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/de-gezondste-regio/
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2. Procedure van de aanbesteding 

2.1. Algemeen 
Voor u ligt de aanbestedingsleidraad van de deelnemende gemeenten in het kader van een Europese aanbesteding  
onder het regime van de sociale en andere specifieke diensten, artikel 2.38 en 2.39 Aanbestedingswet ten behoeve  
van het leveren van dyslexiezorg. Inschrijvers worden uitgenodigd om uiterlijk op 9 april 2021 om 14:00 uur in te  
schrijven op basis van de verstrekte informatie.  
De Europees openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen, een  

inschrijving mag indienen en mag meedingen naar de gunningen van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te  
realiseren dat hun aanbod éénmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend. De Europees openbare  
procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. 

 
- Er is sprake van een procedure voor sociale en andere specifieke diensten. 
- Het doen van een inschrijving houdt in dat de inschrijver instemt met de procedure en zich conformeert 

aan de gestelde eisen. 
- Op de aanbestedingsprocedure en de af te sluiten overeenkomst gelden de algemene inkoopvoorwaarden 

van de acht Achterhoekse gemeenten (Bijlage A). De algemene voorwaarden van een inschrijver worden 
nadrukkelijk van de hand gewezen. 

- De inschrijver mag de gegevens die de gemeenten in verband met deze aanbesteding ter beschikking 
stellen, alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

- In deze aanbestedingsprocedure worden alle aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch 
medium digitaal ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Negometrix. Een 
handleiding met betrekking tot het gebruik van Negometrix is beschikbaar op het elektronisch medium. 

 

2.2. Negometrix  
De opdrachtgever maakt gedurende de toelatingsprocedure gebruik van het inkoop- en aanbestedingsplatform 
Negometrix. Dit platform vereenvoudigt de informatie uitwisseling tussen de opdrachtgever en inschrijvers. De 
opdrachtgever stelt de inkoopdocumenten beschikbaar via dit digitale inkoop- en aanbestedingsplatform. 
Belangstellenden krijgen toegang door zich aan te melden voor onderhavige aanbestedingsprocedure op 
www.negometrix.com met tendernummer 186793. 
 
De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de gehele procedure en de inschrijvingen via het  
Negometrix platform geschieden. Het is niet toegestaan om in het kader van deze aanbestedingsprocedure op een  
andere dan de hierboven aangegeven wijze contact te zoeken met medewerkers van de gemeenten. 
 
Indien u vragen heeft over Negometrix, verwijzen wij u naar de servicedesk van Negometrix. De servicedesk is 
bereikbaar tijdens kantooruren van 8:00 tot 18:00 uur. 
Tel: +31 (0) 85 20 846 66 
E: servicedesk@negometrix.com 
 
De opdrachtgever staat er niet voor in (en verlenen ook geen garantie) dat het online aanbestedingsplatform van  
Negometrix te allen tijde zonder problemen toegankelijk is of gebruikt kan worden. Storingen in dezen zijn voor 
rekening van de inschrijver. Indien er problemen zijn met het verkrijgen van toegang tot Negometrix en/of het 
gebruik daarvan, dient de inschrijver dit terstond te melden aan de servicedesk van Negometrix. 
 

2.3. Planning aanbestedingsprocedure 
In Negometrix is de tijdsplanning te raadplegen. De opdrachtgever is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te 
passen. 
 

2.4. Inlichtingen 
Er is ten behoeve van deze aanbesteding één vragenronde gepland. De gestelde vragen worden dynamisch 
beantwoord. De uiterste deadline voor het stellen van vragen staat vermeld in de planning in Negometrix. Eventuele 
wijzigingen en aanvullingen op  deze offerteaanvraag in de nota van inlichtingen dient de inschrijver 
onvoorwaardelijk te accepteren, evenals het gegeven dat deze wijzigingen en aanvullingen prevaleren boven de 
bepalingen in deze offerteaanvraag. 
 
Vragenrondes  

http://www.negometrix.com/
mailto:servicedesk@negometrix.com
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De datum in Negometrix waarop de opdrachtgever de vragen ontvangt is leidend (zie planning Negometrix). Te 
laat ingediende vragen c.q. vragen ingediend na verzending van de nota van inlichtingen worden in principe niet 
beantwoord. Dit is enkel anders indien de gemeenten van mening zijn dat de vraag dermate essentieel is dat 
beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle inschrijvers. 
 
De geanonimiseerde vragen zullen conform planning door de opdrachtgever worden beantwoord. De 
opdrachtgever beantwoordt de gestelde vragen middels de nota van inlichtingen, welke gepubliceerd wordt op 
Negometrix. 
 
Inschrijver heeft de mogelijkheid voor de nota van inlichtingen vragen over en/of tekstvoorstellen voor wijziging van 
de conceptovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden met motivering in te dienen. De opdrachtgever behoudt 
zich het recht voor om tekstvoorstellen al dan niet aangepast over te nemen. De aangepaste conceptovereenkomst 
zal als bijlage bij de nota van inlichtingen worden gevoegd. 
 
In het geval van onduidelijkheden of (innerlijke) tegenstrijdigheden of onregelmatigheden, wordt de volgende 
rangorde gehanteerd: 

I. Nota van inlichtingen 
II. Aanbestedingsleidraad 
III. AIAG 2017 

 

2.5. Indienen inschrijving 
Conform planning in Negometrix dient uw inschrijving, inclusief alle vereiste documenten, ingediend te zijn. De 
inschrijving geschiedt via Negometrix. U dient hiertoe uw inschrijving te uploaden in de daarvoor bestemde digitale 
kluis. Andere of andersoortige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. 
 
Let op: Bij de sluitingsdatum/tijdstip voor indienen van inschrijvingen sluit de kluis op gestelde datum en tijdstip. Het 
is nadien niet meer mogelijk stukken aan te leveren en/of te wijzigen. Wij raden u aan om al uw stukken tijdig klaar 
te zetten voor het online indienen van uw inschrijving, zodat bij onvoorziene problemen bij de aanlevering de 
helpdesk van Negometrix u nog kan ondersteunen om alle informatie op de juiste wijze aan te leveren. Inschrijver 
blijft echter verantwoordelijk voor het tijdig en correct indienen van zijn inschrijving. 
 
De inschrijving moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals opgenomen in deze offerteaanvraag 
inclusief bijlagen. De inschrijving dient op sluitingsdatum en -tijdstip op straffe van uitsluiting van de 
aanbestedingsprocedure minimaal de volgende documenten te bevatten: 

 
Formele criteria inzake volledigheid en geldigheid: 

 Inschrijving Negometrix        

 Uniform Europees Aanbestedingsdocument    (Bijlage B) 

 (Kopie van) bewijs van Inschrijving KvK 

 (Kopie van) bewijs lidmaatschap NKD 

 KPI voorstel inschrijver      (Bijlage E) 
 

Het openen van de digitale kluis vindt plaats op moment dat offertetermijn is afgelopen en geschiedt NIET in het  
openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening. 

 
Bewijsmiddelen moeten binnen tien werkdagen na verzoek van de opdrachtgever door inschrijver worden 
overgelegd. 
 

2.6. Geheimhouding 
Het is niet toegestaan informatie, die door of namens de opdrachtgever in het kader van deze aanbesteding wordt 
verstrekt, aan derden ter beschikking te stellen. Indien u een onderaannemer wenst in te zetten, bent u gerechtigd 
de benoemde informatie aan deze te verstrekken, onder de voorwaarde dat deze onderaannemers deze informatie 
strikt vertrouwelijk behandelen. De opdrachtgever merkt ontvangen inschrijvingen als vertrouwelijk aan en handelt 
conform artikel 2.57 lid 1 Aw 2012. 
 

2.7. Storingen 
In het geval van een storing van Negometrix waardoor het tijdig indienen van een verzoek tot deelneming niet 
mogelijk is, kan de opdrachtgever na afloop van de uiterste aanmeldingstermijn besluiten om deze termijn alsnog 
te verlengen. De keuze om hiervan gebruik te maken is alleen voorbehouden aan de opdrachtgever. Tevens heeft 
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de opdrachtgever geen plicht om dit te doen. In het geval de kluis reeds geopend is door de opdrachtgever kan, 
ook in geval van een storing, de termijn niet meer worden verlengd. 
 
In het geval de inschrijver een storing constateert waardoor geen tijdig verzoek tot deelneming kan worden gedaan, 
kan hij een verzoek tot uitstellen van de termijn indienen bij de opdrachtgever. Hiervoor dienen de volgende stappen 
genomen te worden: 

1. De inschrijver toont aan tijdig, uiterlijk binnen 15 minuten na het sluiten van de kluis, melding 
van de storing te hebben gemaakt bij Negometrix; 

2. De inschrijver informeert de gemeenten direct telefonisch via het telefoonnummer: 06-82473350. 
3. Negometrix de betreffende storing heeft bevestigd; 
4. De storing moet nadrukkelijk een storing van Negometrix betreffen en geen storing die binnen 

de ICT-applicaties, netwerk, etc. van de inschrijver ligt. Met andere woorden het dient een storing 
te betreffen die alle inschrijvers in deze procedure raakt. 

 
In het geval de opdrachtgever de uiterste aanmeldingstermijn verlengt, worden alle (potentiële) aanbieders hiervan 
in kennis gesteld. Let op: het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de inschrijver zelf om tijdig het verzoek tot 
deelneming in te dienen. 

 

2.8. Beoordelen van de inschrijvingen 
De beoordeling van de ingediende inschrijvingen verloopt als volgt: 

 
Stap 1 vaststellen volledigheid en geldigheid van de Inschrijvingen 

De inschrijving moet volledig en geldig zijn. Volledig betekent dat alle stukken die ingediend moeten worden (zie 
paragraaf 2.5), ook feitelijk en compleet worden overgelegd op de in deze offerteaanvraag voorgeschreven wijze. 
Een onvolledige inschrijving wordt uitgesloten van de verdere beoordelingsprocedure, tenzij het ontbreken van 
bepaalde informatie door de opdrachtgever als een kennelijke omissie wordt aangemerkt. Het ontbreken van 
documenten in het kader van de gunningscriteria wordt niet aangemerkt als een kennelijke omissie. Geldig betekent 
dat daar waar gevraagd de stukken rechtsgeldig zijn en door een uit het handelsregister blijkende bevoegde 
functionaris zijn ondertekend. Hiertoe dient de hard-copy met een zogenaamde “natte” handtekening ondertekend 
te zijn en volstaat het een digitale scan van deze hard-copy te gebruiken voor de inschrijving. De hard-copy dient 
als bewijsmiddel en is opvraagbaar en dient op eerste verzoek overlegd te worden. 
 
Inschrijver dient op straffe van uitsluiting een onvoorwaardelijke inschrijving in te dienen. Dat wil zeggen dat er geen 
‘mitsen en maren’ aan de inschrijving kleven. Daarnaast dienen de standaardverklaringen in de bijlagen op de 
gevraagde manier te worden ingevuld en te worden ondertekend. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan vaste tekst 
van standaardformulieren te wijzigen.  
 
Een inschrijving onder voorwaarden c.q. voorbehouden dan wel een onvolledige en/of ongeldige inschrijving zal 
terzijde worden gelegd en uitgesloten worden van verdere beoordeling.  
 
Stap 2 beoordelen uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 

Beoordeling van de geldige en volledige inschrijvingen geschiedt aan de hand van de uitsluitingsgronden, die niet 
op de inschrijver van toepassing mogen zijn, en de geschiktheidseisen, waaraan de inschrijvers dienen te voldoen. 
Voldoet een inschrijver niet aan één of meerdere van deze minimumeisen of is één van de uitsluitingsgronden op 
hem van toepassing, dan wordt de inschrijving als ongeldig terzijde gelegd. Dit is enkel anders indien er naar 
opvatting van de gemeenten sprake is van een situatie als bedoeld in de artikelen 2.87a en 2.88 Aw 2012. 
 
Stap 3 beoordelen voldoen aan het programma van eisen 

Aan alle eisen, zoals gesteld in de selectie-eisen en het programma van eisen, dient te worden voldaan dan wel 
alle eisen dienen onvoorwaardelijk te worden geaccepteerd. De selectie-eisen en het programma van eisen, 
eventueel aangepast door de nota(’s) van inlichtingen, zijn leidend en prevaleren boven eventuele bijlagen of 
toelichtingen bij inschrijving. 
 
Stap 4 beoordeling op het gunningscriterium 

Alle inschrijvingen worden afzonderlijk inhoudelijk beoordeeld op het benoemde gunningscriterium door de leden 
van de beoordelingscommissie, volgens de methode zoals beschreven 5.1.2. Hetgeen geoffreerd bij de kwalitatieve 
gunningscriteria dient bij het vastgestelde budget inbegrepen te zijn, tenzij expliciet anders vermeld in de 
offerteaanvraag. 
 
Voor het gehele beoordelingsproces geldt dat de inschrijvingen worden beoordeeld op basis van hetgeen door 
inschrijvers is ingediend. De maximaal 5 inschrijvers die na optelling van het gunningscriterium kwaliteit de hoogste 
totaalscore hebben behaald zijn de “winnaar” van onderhavige opdracht. Indien meerdere inschrijvers een gelijke 
eindscore hebben, dan gaat de voorkeur uit naar de inschrijver met de hoogste score op vraag 1. Indien er dan nog 
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sprake is van gelijke scores, is de inschrijver met de hoogste score op vraag 4, de winnaar. Is het dan nog gelijk, 
dan is de score op vraag 3 van doorslag (daarna: vraag 5, daarna vraag 2).  
 
Indien een inschrijving bij stappen 1 t/m 3 enkel op onderdelen vragen oproept kan de opdrachtgever besluiten de 
inschrijving verder te beoordelen en navraag enkel uit te voeren bij de inschrijver die voor gunning van de opdracht 
in aanmerking komt. Indien uit navraag blijkt dat een inschrijving niet voldoet, zal deze alsnog als ongeldig ter zijde 
worden gelegd. Hierdoor wordt de rangorde opnieuw bepaald.  
 
Daarnaast kan de opdrachtgever besluiten om bewijsmiddelen te laten overleggen dan wel verificatievragen te 
stellen aan de beoogde opdrachtnemer. 
 
Indien na gunning, naar beoordeling van de opdrachtgever, blijkt dat de maximaal 5 gegunde partijen gezamenlijk 
niet de gehele populatie kunnen voorzien van dyslexiezorg in verband met maximale capaciteit, behoudt de 
opdrachtnemer zich het recht om de zesde partij uit de ranking, of zoveel verder als nodig is om te voorzien in de 
benodigde capaciteit, te gunnen. De maximale capaciteit van de inschrijver voor de acht Achterhoekse gemeenten 
wordt bij inschrijving in Negometrix uitgevraagd en is indicatief. De gegevens van de gegunde aanbieders met 
betrekking tot deze capaciteits-uitvraag worden na de voorlopige gunning geverifieerd en gedeeld met alle gegunde 
partijen t.b.v. de implementatiefase.  
 
Indien minder dan 3 (geldige) inschrijvingen zijn ontvangen behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de 
opdracht alsnog te gunnen aan de partij(en) die voldoen aan alle gestelde eisen, dan wel besluiten de aanbesteding 
te staken. 
 

2.9. Besluitvorming omtrent de gunning 
Alle betrokken inschrijvers worden gelijktijdig schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd door de aanbestedende 
dienst over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure door middel van verzending van de voorlopige 
gunningsbeslissing.  
 
Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing 
wanneer de aanbestedende dienst niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de kennisgeving 
waarin de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor 
de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag voor de bevoegde burgerlijke rechter door 
betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de gemeente 
Doetinchem op naam van Sociaal Domein Achterhoek, op straffe van verval van alle rechten. 
 
De opdrachtgever kan de opdracht definitief gunnen aan de maximaal 5 inschrijvers, of zoveel verder in de ranking 
als nodig is om een dekkend zorgaanbod te bereiken, met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de 
termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de 
eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending 
van de voorlopige gunningsbeslissing. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een inschrijver die voldoet 
aan de gestelde eisen in deze offerteaanvraag. 
 
In het geval dat de beoogde opdrachtnemer niet (meer) aan de gestelde eisen voldoet dan wel in geval van een 
uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter, kan opdrachtgever een nieuw voornemen tot gunning nemen. 
Deze nieuwe voorlopige gunningsbeslissing zal gelijktijdig aan alle inschrijvers worden verzonden. De 
opdrachtgever zal de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver waaraan het nieuwe voornemen tot gunning is 
verzonden, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen kort geding procedure op de voorgeschreven wijze 
aanhangig is gemaakt.  
 
Indien in de situaties als bedoeld in bovenstaande tijdig een kort geding procedure aanhangig is gemaakt, dan zal 
de aanbestedende dienst pas tot definitieve gunning overgaan na de eventuele uitspraak van de bevoegde 
voorzieningenrechter. 
 
Aan partijen die wél gekwalificeerd zijn, maar niet voor gunning in aanmerking komen, wordt een 
reservebankovereenkomst aangeboden (Bijlage H). Deze overeenkomst voorziet er in, na afronding van de 
aanbestedingsprocedure alsnog gebruik te kunnen maken van een niet-gegunde inschrijving, indien de 
overeenkomst met een opdrachtnemer tussentijds wordt beëindigd en overige opdrachtnemers de opdracht niet 
met elkaar kunnen voortzetten. Een concept reservebankovereenkomst is bij deze aanbestedingsleidraad gevoegd. 
 

2.10 Gestanddoening 
De inschrijver doet zijn inschrijving gestand voor een periode van 90 dagen, gerekend vanaf de sluitingsdatum voor 
het indienen van de inschrijvingen. 
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Mocht tegen deze aanbesteding een kort geding worden aangespannen, dan zal de gestanddoeningstermijn van 
de inschrijvingen automatisch worden verlengd tot 14 kalenderdagen na de uitspraak van de rechtbank. 
Aangewende rechtsmiddelen schorten de gestanddoeningstermijn niet op. In overige gevallen kan de 
aanbestedende dienst inschrijvers verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen. 

 
2.11 Aansprakelijkheid opdrachtgever 
Deze offerteaanvraag met bijbehorende documenten is met grote zorg samengesteld. Indien inschrijver meent dat 
dit document dan wel een nota van inlichtingen onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden bevat, of de 
geschiktheidseisen, het programma van eisen of de gunningscriteria onduidelijk of ongeoorloofd zijn, en/of de wijze 
van beoordelen onduidelijk is, en/of dit document geheel of deels strijdig zou zijn met het recht, dan dient de 
potentiële inschrijver hierover een vraag te stellen in de nota’s van inlichtingen, en/of dit uiterlijk 5 kalenderdagen 
na verzending van de laatste nota van inlichtingen schriftelijk en gemotiveerd aan de aanbestedende dienst bekend 
te maken via Negometrix, bij afwezigheid waarvan ieder recht om tegen dit document in rechte op te komen vervalt. 
 
Indien de reactie van de aanbestedende dienst naar aanleiding van het in de voorgaande alinea gestelde niet leidt 
tot een aanpassing van dit document, dan wel tot een aanpassing die in de ogen van een inschrijver niet juist of 
onvoldoende is, dan dient uiterlijk 24 uur voor de sluitingsdatum een kort geding procedure aanhangig te worden 
gemaakt bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient aanbestedende dienst hiervan onverwijld in kennis te 
worden gesteld middels betekening van de dagvaarding op het adres van aanbestedende dienst, bij gebreke 
waarvan ieder recht om tegen de aanbestedingsdocumenten te ageren vervalt. Indien een kort geding aanhangig 
wordt gemaakt, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de aanbestedingsprocedure op te schorten 
dan wel in te trekken. 
 

2.12 Voorbehoud 
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om in geval van (onvoorziene situaties) de gehele  
aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te stoppen. In zo’n geval is de opdrachtgever niet gebonden tot het 
aangaan van een overeenkomst. Ook is er in dit geval geen sprake van enige vergoeding van de zijde van de 
opdrachtgever. 
 

2.13 Klachtenregeling 

Als een partij een klacht heeft tegen de aanbestedingsprocedure en/of tegen de handelswijze van de 
opdrachtgever, dan dient deze gemotiveerd en onderbouwd aan te geven met welke punten/onderdelen van de 
aanbesteding zij het niet eens is. De klachtenregeling aanbesteden is toegevoegd als bijlage G. De klacht kan 
worden ingediend via inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl met in de onderwerp regel: procedure aanbesteding 
dyslexiezorg Achterhoek. Het indienen van een klacht via de klachtenprocedure en/of bij de Commissie van 
Aanbestedingsexperts, schort deze aanbestedingsprocedure niet op. 

 

2.14 Tussentijdse wijzigingen 
Indien noodzakelijk, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor tussentijds wijzigingen door te voeren in de 
overeenkomst, zowel qua inhoudelijke, als tariefsmatige, integriteits- en controlebepalingen. Dit zal worden 
afgestemd met opdrachtnemers en schriftelijk gemotiveerd worden gemeld. Daarnaast behoudt de opdrachtnemer 
zich het recht voor om, al dan niet in aansluiting op landelijke aanbevelingen en normeringen, nadere normen te 
stellen ten aanzien van (maximale) winstuitkeringen/of overige financiële onttrekkingen aan de onderneming. 
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3 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 
In dit hoofdstuk zijn uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en de minimumeisen genoemd waaraan inschrijvers 
moeten voldoen. 

 

3.1 Uitsluitingsgronden 
De opdrachtgever wenst uitsluitend een overeenkomst af te sluiten met inschrijvers die voldoen aan hetgeen 
gevraagd is in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het ondertekende UEA, zoals deze is 
verstrekt (bijlage B), dient bij het verzoek tot deelneming te worden gevoegd. Door middel van het UEA verklaart 
de inschrijver dat de benoemde uitsluitingsgronden op hem niet van toepassing zijn en dat er voldaan wordt aan 
de gestelde minimumeisen. De UEA dient rechtsgeldig ondertekend te zijn en bij de inschrijving te worden gevoegd.  
 
Let op: ondertekening dient gedaan te worden door de ingevulde verklaring te printen, een fysieke handtekening te 
zetten en het document vervolgens weer in te scannen. 

 

3.2 Bewijsmiddelen 
Ter bewijs van het UEA moet de inschrijver onderstaande bewijsstukken bij de inschrijving indienen: 

• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage B); 
• Gewaarmerkt (kopie van) bewijs van aanmelding in het handels en/of beroepsregister; 
• Indien van toepassing: Verklaring onderaanneming (Bijlage F) 

 
Na de voorlopige gunning kan worden opgevraagd: 

• Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), niet ouder dan twee jaar op het moment van aanmelding 
of bewijsstuk dat GVA is aangevraagd; 

• Verklaring Belastingdienst, niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving; 
 
Indien de opdrachtgever om aanvullende bewijsmiddelen verzoekt dienen inschrijvers binnen zeven (7) dagen na 
het daartoe door de opdrachtgever gedane verzoek de bewijsmiddelen te overleggen. 
 
LET OP: de aanvraagtermijnen van de Gedragsverklaring Aanbesteden en Verklaring Belastingdienst bedragen 
maximaal 8 weken. De opdrachtgever accepteert als voorlopig bewijsstuk ook de bevestiging van Justis dat de 
GVA is aangevraagd. Indien na gunning blijkt dat de GVA niet verstrekt wordt door Justis, is de opdrachtgever 
gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. De opdrachtgever accepteert als voorlopig bewijsstuk ook het bewijs 
van aanvraag voor de verklaring belastingdienst. 
 

3.3 Geschiktheidseisen 
Door ondertekening van Deel IV van het UEA verklaart de inschrijver dat zij voldoet aan alle in deze paragraaf 
benoemde minimumeisen, eventueel aangevuld/gewijzigd in de nota van inlichtingen. 

3.3.1 Financiële bekwaamheid  

De inschrijver dient een stabiele onderneming te hebben, die haar continuïteit kan garanderen. De inschrijver 
verklaart door middel van de UEA dat hij voldoet aan deze eis. Als bewijs van deze verklaring moet de voorlopig 
gegunde inschrijver(s) op verzoek van opdrachtgever een (meest) recente accountantsverklaring zonder een 
continuïteitsparagraaf aan de gemeente overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant 
als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van de onderneming van gegadigde. 
Opdrachtgever wil een overeenkomst sluiten met inschrijvers die financieel voldoende draagkrachtig zijn.  
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een latere fase van de aanbesteding of na de gunning hiervoor 
bewijsmiddelen op te vragen. Inschrijvers dienen er rekening mee te houden dat betreffende accountantsverklaring 
daadwerkelijk opgevraagd wordt.  
 
NB: indien alleen geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern zich garant te stellen 
voor de gegadigde.  
 
Indien blijkt dat een inschrijver niet financieel bekwaam is, is de opdrachtgever gerechtigd de inschrijver uit te  
sluiten van verdere deelname. 
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Op dit moment worden landelijke richtlijnen ontwikkeld die de mate van winstgevendheid van zorgorganisaties 
bepalen. Opdrachtgever behoudt zich het recht om naar aanleiding van deze richtlijnen aanvullende voorwaarden 
te stellen omtrent de winstgevendheid van de gecontracteerde zorgorganisaties.  
  
Wanneer een zorgorganisatie over een Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) beschikt opdrachtgever behoudt zich 
het recht het instellingsbeleid omtrent het RAK op te vragen. Daar bedoelen wij mee beleid dat omschrijft onder 
welke omstandigheden onttrekkingen en toevoegingen aan de RAK plaats mogen vinden.   

 

3.3.2 Beroepsbevoegdheid 

De inschrijver dient volgens de geldende voorschriften ingeschreven te zijn in het handelsregister. Het 
inschrijvingsbewijs dient de inschrijver bij zijn inschrijving voegen. Uit deze inschrijving in het handelsregister dient 
de tekenbevoegdheid voor deze opdracht te blijken. 
 
Opdrachtgever sluit een overeenkomst met een opdrachtnemer die bij de Kamer van Koophandel eenduidig 
geregistreerd is. Daarmee is bedoeld dat bij de Kamer van Koophandel inzichtelijk is uit welke rechtspersonen de 
organisatie bestaat of deel van uit maakt. Opdrachtnemer gaat in het jaarverslag van de onderneming in op de 
onderlinge verhoudingen tussen de rechtspersonen die samen de organisatie vormen. 
 
Opdrachtgever accepteert geen rechtspersonen waarvan de eigenaar (of ingeval opdrachtnemer eigendom is van 
een andere rechtspersoon: de eigenaar van die rechtspersoon) geen natuurlijk persoon is. 

3.3.3 Wet- en regelgeving 

De inschrijver verklaart te voldoen en zich gedurende de contracttermijn te houden aan alle wettelijke eisen en 
vigerende wet- en regelgeving. 

3.3.4 Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid 

De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een beroeps- en 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De opdrachtgever vraagt zowel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, omdat beide verzekeringen wezenlijk van elkaar verschillen. 
 
De beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, 
onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de 
uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt hiermee 
geen schade aan personen of zaken, maar de schade die ontstaat door een fout die gemaakt wordt door aanmelder 
of zijn medewerkers in de uitoefening van zijn beroep. Deze verzekering dient minimaal de jaaromzet van de 
inschrijver per gebeurtenis te dekken en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar, met een minimum van 
één miljoen euro per gebeurtenis. Onder de jaaromzet in deze bepaling verstaan we de totale activiteiten van de 
inschrijver op het gebied van jeugdhulp. 
 
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat de inschrijver verzekerd is tegen schade die de 
inschrijver of zijn medewerkers toebrengen aan personen, zaken en schade die hieruit voortvloeien. 
 

3.4 Kwaliteit 
De inschrijver beschikt over voldoende kennis en kunde om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. De 
inschrijver werkt volgens richtlijnen en veldnormen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) 
Ze moeten minimaal voldoen aan de volgende eisen: §3.4.1 tot en met §3.4.9. 

3.4.1 NKD 

De inschrijver dient lid te zijn van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en te werken volgens de door 
dit kwaliteitsinstituut gepubliceerde protocollen en richtlijnen na te leven. Regiebehandelaren dienen 
geregistreerd te zijn in het Register Regiebehandelaar Dyslexiezorg van het NKD. Behandelaren dienen 
geregistreerd te zijn in het Register Behandelaar Dyslexiezorg van het NKD. De inschrijver dient een bewijs van 
lidmaatschap op verzoek van de opdrachtgever aan te kunnen tonen. Dit lidmaatschap dient te blijven gelden 
gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

3.4.2. Beroepsbehandelaars 

Behandelingen vinden altijd plaats onder regie van een regiebehandelaar zijnde een gezondheidspsycholoog, 
kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist die geregistreerd is bij één van de hierna genoemde 
beroepsgroepen: 
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- BIG; 
- NIP; 
- NVO. 

 
Als medebehandelaar mogen uitsluitend onder directe verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar bij de 
behandeling betrokken zijn: 

- Een basispsycholoog en/of orthopedagoog; 
- Een logopedist; 

De medebehandelaar is in het bezit van de kwalificaties passend bij de toe te passen diagnostiek en 
behandeling. 
 

3.4.3.  VOG 
De inschrijver is aantoonbaar in bezit van een recente (niet ouder dan 3 jaar) en relevante Verklaring Omtrent 
gedrag (VOG) van haar personeel (zowel loondienstverband als inhuur), vrijwilligers en stagiaires werkzaam in 
het primaire proces. Op verzoek dient de opdrachtnemer de originele VOG’s terstond te tonen. 
 
Bij de aanvraag voor een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) dient het volgende profiel te worden opgegeven: 
“profiel 45: Gezondheidzorg en Welzijn van mens en dier” en indien van toepassing: “profiel 84 “Belast zijn met 
de zorg voor minderjarigen”. 

3.4.4. Wachttijden 

De wachttijd is maximaal 4 weken daterend vanaf het moment dat de zorgaanbieder het volledige leesdossier van 
school heeft ontvangen. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever over de wachttijd en plaatst deze op haar 
website.  

3.4.5. Behandellocaties 

De behandeling van dyslexie vindt zoveel mogelijk plaats in de gemeente waar de jeugdige woonachtig is, dan 
wel op de school van de jeugdige. 

3.4.6. Klachtenregeling 

De opdrachtnemer dient aantoonbaar een klachtenregeling en een onafhankelijke afhandeling van klachten te 
hebben. 

3.4.7. Verwijsindex 

De opdrachtnemer moet ingeschreven zijn bij en gebruik maken van de Verwijsindex Achterhoek (via 
https://multisignaal.nl/) .  

3.4.8. Incidenten en calamiteiten 

De opdrachtnemer dient melding te maken van incidenten en calamiteiten bij de gemeenten (toezichthouder) en 
bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 
 

3.4.9. Website 
De opdrachtnemer heeft een website die ook gedurende de looptijd van de overeenkomst actuele informatie 
bevat over in ieder geval: de opdrachtnemer, contactgegevens, gegevens over activiteiten, openingstijden, 
informatie over de organisatie, KvK nummer. Van formulieren of informatie die te downloaden is van de website, 
maakt de klachtenregeling onderdeel uit. 
 

3.5 Beroep op derden 

3.5.1 Combinatie 

Wanneer als combinatie wordt ingeschreven dienen in deel II A van het UEA de ondernemingen te worden  
genoemd die gezamenlijk inschrijven evenals de rollen die zij vervullen binnen de combinatie. Daarnaast dienen 
de deelnemers uit de combinatie ieder afzonderlijk een UEA in te dienen. Tevens dient in het UEA de naam te 
worden weergegeven van de onderneming die namens de combinatie penvoerder is. 

3.5.2 Hoofd/onderaanneming 

De inschrijver is bevoegd voor de uitvoering van (een deel) van de dyslexiezorg een onderaannemer in te 
schakelen en dient dit dan aan te geven bij deel II C in het UEA. Voor onderaannemers geldt dat deze aan 
dezelfde (kwaliteits-)eisen voldoen als de hoofdaannemer, ingeschreven staan bij KvK en deze niet ingezet 

https://multisignaal.nl/
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mogen worden voor uitvoeren van de gehele opdracht.  
 
De inschrijver dient de onderaannemers aan de gemeenten door te geven door indiening bijlage F. De 
werkzaamheden die uitgevoerd worden door een onderaannemer, op verzoek van de hoofdaannemer, vallen 
binnen het gestelde budget voor de hoofdaannemer. 

1. Bij wijziging of toevoeging van een onderaannemer dient de opdrachtnemer de bijlage F ‘Verklaring 
onderaanneming’ in te vullen en vooraf in te dienen bij de contactpersoon van de gemeenten. De 
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om met onderaannemer in gesprek te gaan over de 
geschiktheid. 

2. De inschakeling van een onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en risico van de opdrachtnemer 
en doet niets af van de met de opdrachtnemer overeengekomen verplichtingen. 

3. De opdrachtnemer is en blijft het eerste en enige aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Wijzigingen in 
de overeenkomst en eventuele aanvullende afspraken zullen door de opdrachtgever uitsluitend aan de 
opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt en zullen door deze aan de onderaannemer worden 
doorgegeven. 

4. De opdrachtnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aspecten van de door 
de onderaannemer geleverde begeleiding/ondersteuning. Daaronder valt in ieder geval levering van 
kwalitatief verantwoorde begeleiding/ondersteuning op een rechtmatige en doelmatige wijze. Daaronder 
valt tevens de borging van continuïteit van de zorg. Bij het, om wat voor reden dan ook, wegvallen van 
een onderaannemer, is opdrachtnemer verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de 
zorg/ondersteuning. 

5. Indien onderdelen van de diensten in onderaanneming worden uitgevoerd, zal de opdrachtnemer de 
onderaannemer volledig inlichten over de bepalingen van deze overeenkomst inclusief bijlagen en over 
de wijze van uitvoering. 

6. De opdrachtnemer staat er voor in dat de onderaannemer aan de opdrachtgever alle inlichtingen en 
informatie verstrekt die de opdrachtnemer zelf ook dient te verstrekken, evenals alle informatie die de 
opdrachtgever verlangt over de continuïteit, kwaliteit en rechtmatigheid van de onderaannemer en de 
verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 
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4 Programma van eisen 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende eisen en voorwaarden die de opdrachtgever stelt aan de 
opdrachtnemers. 
 

4.1 SROI 
Het doel van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is middels Social Return on Investment (SROI) om zoveel mogelijk 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen of werkervaring op te laten doen. 
De opdrachtnemer stemt door zich in te schrijven in met de inspanningsverplichting om jaarlijks 3% van de 
opdrachtsom in te zetten als benodigde investering om de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam 
aan het werk te helpen. Op de website www.sociaaldomeinachterhoek.nl staat een beschrijving van het proces na 
gunning, de invullingsmogelijkheden van de SROI-verplichting met daarin de kandidaten, kortingen, 
inkoopmogelijkheden en maatwerkoplossingen. Uitgangspunt is dat de bouwblokken SROI Oost-Nederland 
gehanteerd worden. 
 
De opdrachtnemer dient binnen zeven kalenderdagen na gunning contact op te nemen met het 
WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA) om een afspraak in te plannen met de adviseur Social Return. De 
opdrachtnemer stelt dan in samenspraak met het WSPA een plan van aanpak Social Return op. Het definitieve 
plan van aanpak en de overige afspraken in het kader van Social Return worden in de Social Return-monitor 
vastgelegd (de inloggegevens voor deze monitor worden verstrekt ná contact met het WSPA).  
 
Het WerkgeversServicepunt Achterhoek is een samenwerkingsverband van UWV, Laborijn, Sociale Dienst Oost 
Achterhoek, de gemeente Bronckhorst en gemeente Oude IJsselstreek. Voor meer informatie zie internetsite: 
http://www.wspachterhoek.nl.  
 

4.2 Samenwerking in de keten 
Middels deze aanbesteding van dyslexiezorg wordt getracht om door middel van samenwerking in de keten lees- 
en spellingsproblemen bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Daar waar desondanks ondersteuning 
noodzakelijk is wil de opdrachtnemer met deze aanbesteding komen tot een toegankelijk, kwalitatief goed en 
betaalbaar systeem van dyslexiezorg waar ouders, scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, 
dyslexiezorgaanbieders en gemeenten als ketenpartners samenwerken in het belang van het kind dat vanwege 
ernstige lees- en spellingsproblemen extra ondersteuning nodig heeft. Van de opdrachtnemers wordt verwacht dat 
zij actief bijdragen in de keten en samenwerking met scholen aangaan. Hiervoor geldt een inspanningsverplichting 
in de uitvoering van de opdracht.   

4.3 Achterhoekse Dyslexiemonitor 

De opdrachtnemer dient jaarlijks vóór 1 maart het aantal verwijzingen, diagnoses en behandelingen over het 
afgelopen kalenderjaar per (in het kader van het woonplaatsbeginsel verantwoordelijke) gemeente aan te leveren 
voor de Achterhoekse dyslexiemonitor.  
 

4.4 Weigering zorg 
De overeenkomst leidt tot een aanname plicht van een opdracht. Dat houdt in dat de opdrachtnemer geen 
ondersteuning voor cliënten mag weigeren of voortijdig beëindigen indien vastgesteld is dat de cliënt de 
ondersteuning nodig heeft. Indien de opdrachtnemer de ondersteuning aan een jeugdige niet (langer) wil leveren, 
kan hij de ondersteuning uitsluitend weigeren of beëindigen met gemotiveerde redenen en na toestemming van de 
opdrachtgever. 
 

4.5 Continuïteit zorg 
De opdrachtnemer garandeert de continuïteit van de ondersteuning. Dit betekent dat de opdrachtnemer de 
overeengekomen ondersteuning ook gedurende vakantieperiodes, verlof en/of ziekte van de hulpverlener levert. 
Indien hier door overmacht niet aan kan worden voldaan dient dit direct te worden afgestemd met de opdrachtgever. 
De opdrachtnemer is tevens verplicht om bij risicovolle omstandigheden die de continuïteit van de ondersteuning 
(kunnen) bedreigen, de opdrachtnemer direct van die omstandigheden in kennis te stellen. 
 

http://www.wspachterhoek.nl/
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4.6 Verschil van mening 
De invulling van de hulp vindt plaats in afstemming met de jeugdige en ouders/verzorgers, gemeente en waar nodig 
de school. Mocht echter verschil van mening ontstaan over de invulling en/of de omvang van de hulp, dan is de 
opdrachtgever hierin bepalend. 
 

4.7 Governance 
De opdrachtnemer moet gedurende de looptijd van de raamovereenkomst de Governancecode zorg 2017 naleven. 
De Governancecode zorg 2017 regelt goed bestuur voor en toezicht op zorgorganisaties. Kleine aanbieders 
(aanbieders waar minder dan 50 medewerkers in dienstverband werkzaam zijn of die als zzp-er zorg verlenen) 
hanteren de principes en praktische bepalingen van de Governancecode zoveel mogelijk bij de inrichting van hun 
governance, maar behoeven deze code niet integraal toe te passen, gezien hun specifieke aard, omvang en 
diversiteit en het veelal ontbreken van een verplicht voorgeschreven toezichthoudend orgaan en/of formeel 
medezeggenschapsorgaan.  
 
Mocht er een landelijke aanpassing komen op de Governancecode 2017, dan geldt de vigerende wetgeving. 

 

4.8 Resultaatsturing en monitoring 
De opdrachtgever wil de resultaten en kwaliteit van ingezette jeugdhulp volgen en monitoren. Dit is nog volop in  
ontwikkeling. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemers om hier (gezamenlijk) over mee te denken en 
mee te gaan in de  ontwikkelingen. 
 
Contractmanagement 
De opdrachtnemers krijgen een contractmanager van de Achterhoekse gemeenten toegewezen. Met deze 
contractmanager worden periodiek contractmanagementgesprekken gevoerd. Dit kan in gezamenlijkheid met alle 
opdrachtnemers voor dyslexiezorg, maar ook één-op-één. Gedurende de looptijd van de overeenkomst dient de 
opdrachtnemer één vast contactpersoon (en plaatsvervanger) aan te stellen, die als eenduidig aanspreekpunt 
fungeert voor de contractmanager en die aanspreekbaar is op de uitvoering van de opdracht. 
 
Stuurgroep 
De opdrachtgever zet een stuurgroep op waarin onderwijs, dyslexiezorg-aanbieders en gemeenten zijn   
vertegenwoordigd. Per aanbieder 1 deelnemer. Deze groep komt periodiek samen onder regie van de 
opdrachtgever om de ontwikkelingen binnen de dyslexiezorg in de regio te bespreken en de werking van het 
contract te toetsen en waar nodig bij te sturen. Hierbij wordt ingezoomd op de doelstellingen en KPI’s en worden 
opvallendheden (zowel positief als negatief) binnen individuele gemeenten en schoolbesturen besproken. 
Daarnaast wordt kennis gedeeld en worden ontwikkelingen op het gebied van preventie en ketensamenwerking 
besproken. Parallel aan deze stuurgroep wordt ook met betrokken partijen een samenwerkingsconvenant 
getekend. Deze wordt in gezamenlijkheid opgesteld in de implementatiefase. 
 
Rapportage 

Opdrachtnemer is verplicht managementinformatie aan te leveren. Wat deze managementinformatie exact inhoudt 
bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk in de implementatiefase. Ook de frequentie wordt nader 
bepaald, maar dit bedraagt minimaal drie momenten per jaar. De managementrapportage met daarnaast de KPI’s 
wordt als bijlage toegevoegd aan de overeenkomst. De KPI’s zullen aan moeten sluiten bij het meten van de 
resultaten van de doelstellingen in de opdracht, zowel op regionaal niveau als voor individuele gemeenten en 
scholen. Van inschrijvers wordt verwacht dat zij bij inschrijving al meedenken over mogelijke KPI’s. Hiervoor dient 
de bijlage E.  
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Onderstaand overzicht is richtinggevend: 

 
 
Minimaal benodigde managementinformatie 

1. Aantal diagnostiektrajecten 

2. Aantal behandeltrajecten 

3. Leeftijd kinderen in traject 

4. Toetsresultaten van kinderen na één jaar 

5. Overzicht van welke interventies op welke scholen ingezet en wat is het resultaat. 

6. Resultaten vragenlijst tevredenheid samenwerking. 

7. Resultaten vragenlijst participatie ouders. 

 

4.9 Administratieprotocol 
De opdrachtnemer voldoet aan de voorwaarden en werkwijze zoals opgenomen in het  
regionale administratieprotocol, zie separate bijlage E. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende 
de opdracht wijzigingen in het administratieprotocol door te voeren. 
 

4.10 Verantwoording 
Voor de verantwoording over dyslexiezorg worden de landelijke richtlijnen omtrent controle voor taakgerichte  
bekostiging gehanteerd. De concrete invulling van het protocol wordt in afstemming met de gecontracteerde  
partners na gunning van de opdracht gedaan. Er worden afspraken gemaakt over de wijze van  
verantwoording, de financiële aspecten van het protocol en de kwalitatieve verantwoording. Deze  
afspraken worden opgenomen in de overeenkomst. 
 

4.11 Betaling budget 
De opdrachtgever betaalt maandelijks voorafgaand aan de start van de betreffende maand hun deel van het 
jaarbudget uit.  
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5 Gunningscriteria 

5.1 Toelichting gunningscriteria 
 

 Gunningscriteria Weging 
 

 
Vraag 1: Innovatie 
Vraag 2: Betrokkenheid van ouders/verzorgers 
Vraag 3: Samenwerking met scholen 
Vraag 4: Samenwerking tussen aanbieders 
Vraag 5: Kansen- en Risicodossier 
 

 
30% 
15% 
25% 
15% 
15% 

 

5.1.1 Prijs 

Bij populatiegerichte bekostiging bepaalt de opdrachtgever vooraf een vast bedrag voor het uitvoeren van een   
maatschappelijke taak of opdracht met een meetbaar resultaat voor de populatie. Prijs is derhalve geen onderdeel 
van deze aanbesteding. Door in te schrijven op deze aanbesteding gaat de inschrijver akkoord met de door de 
opdrachtgever vastgestelde budgetbepaling. 
 
Het budget dat in de eerste drie contractjaren beschikbaar wordt gesteld bedraagt: 

Contractjaar (schooljaar) Budget 

2021 – 2022 €1.750.000 

2022 – 2023 €1.615.000 

2023 – 2024 €1.570.000 

 
Zodra het contract na de eerste drie jaren wordt verlengd, zal er opnieuw een budget bepaald worden door de 
opdrachtgever, in afstemming met de opdrachtnemers. 
 

5.1.2. Kwaliteit 

Gunning vindt plaats aan maximaal 5 inschrijvers die voldoen aan de in deze aanbestedingsprocedure gestelde 
eisen én die de hoogste scores behalen op basis van de beste kwaliteit. Inschrijvingen worden relatief beoordeeld 
op basis van consensus op de hierna beschreven (sub)gunningscriteria kwaliteit. De inschrijver mag op geen enkele 
vraag (gunningscriterium) 0 punten scoren.  
 
Met de inschrijvers die na optelling van het gunningscriterium kwaliteit de hoogste totaalscore hebben behaald  
wordt onderzocht of er een dekkend aanbod gecontracteerd kan worden, tot een maximum van vijf partijen (en een 
minimum van 3). Indien minder dan drie partijen inschrijven, wordt gekeken of met minder dan drie partijen de 
opdracht naar behoren uitgevoerd kan worden. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om niet tot gunning 
over te gaan.  
 
Indien meerdere inschrijvers een gelijke eindscore hebben, dan gaat de voorkeur uit naar de inschrijver met de 
hoogste score op criterium 1. Indien er dan nog sprake is van gelijke scores, is de inschrijver met de hoogste score 
op criterium 3, de winnaar. Is het dan nog gelijk, dan is de score op criterium 4 van doorslag (daarna: criterium 5, 
daarna criterium 2).  
 

Uitgebreide uitwerking gunningcriterium kwaliteit 
Ten aanzien van het gunningcriterium kwaliteit dient u op onderstaande kwaliteitsvragen in te gaan. Wees in de 
beantwoording a.u.b. concreet en volledig, maar ook zo kort en krachtig mogelijk! Uw antwoord mag per vraag 
maximaal het aantal aangegeven A4’s beslaan. 
 
Uw antwoord wordt beter gewaardeerd wanneer deze:  

 Concreter onderbouwd is; 

 Realistischer en duidelijker is; 

 SMART geformuleerd is;  

 Meer aansluit op de reeds geformuleerde visie en doelstellingen; 

 Meer blijk geeft van uw kennis en expertise; 

 Meer blijk geeft van hoe u kwaliteit heeft vormgegeven; 

 Meer blijk geeft van hoe u resultaatgericht werken in uw werkwijze heeft geïmplementeerd.  
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# Gunningscriteria Maximale omvang 
1. Door middel van populatiebekostiging heeft de aanbieder meer regie over de  

inrichting van de dyslexiezorg en moedigen de gemeenten innovaties aan. Hoe  
denkt u met inachtneming van de beschreven knelpunten, visie en  
doelstellingen hier invulling aan te geven? 
  

Beschrijving op maximaal 2 
dubbelzijdige A4 

2. Betrokkenheid van ouders en/of verzorgers is van belang voor het slagen van  
een (pre-)dyslexietraject. Hoe betrekt u de ouders en/of verzorgers bij de  
dyslexiezorg?  
 

Beschrijving op maximaal 1 
dubbelzijdige A4 

3. Dyslexiezorg is een ketenverantwoordelijkheid. Samenwerking met scholen is  
hierin essentieel. Hoe denkt u deze samenwerking vorm te gaan geven? 

a. Voor individuele trajecten; 
b. Voor de brede preventie; 
c. Mate van meedenken vanuit het onderwijsperspectief en 

behoefte; 
  

Beschrijving op maximaal 2 
dubbelzijdige A4 

4. De gecontracteerde dyslexieaanbieders delen het budget en nemen deel aan  
de regionale stuurgroep. Samenwerking tussen de gecontracteerde partijen is  
dus van belang. Hoe denkt u deze samenwerking vorm te gaan geven? 
 

Beschrijving op maximaal 1  
dubbelzijdige A4 

5. U dient aan uw inschrijving een kansen- en risicodossier toe te voegen:  
Benoem de drie belangrijkste risico’s en de drie belangrijkste kansen die u ziet  
t.a.v. deze opdracht en prioriteer deze risico’s en kansen (de  
grootste/belangrijkste eerst). Wees zo volledig mogelijk: 
Benoem zowel financiële als inhoudelijke kansen en/of risico’s en leg de  
verbinding tussen lokaal en regionaal.  
 

a. Geef daarbij steeds aan waarom het een kans of risico is; 
b. Kwantificeer voor iedere kans en risico de impact op tijd, kosten en 

tevredenheid;  
c. Beschrijf voor ieder risico de beheersmaatregel(en) die u zult treffen 

om het betreffende risico te verminderen of te elimineren;  

 
Vermijd bij het invullen van uw kansen- en risicodossier het volgende:  
Algemene kansen en risico’s (niet specifiek voor onderhavige overeenkomst).  
 

 Beschrijving op maximaal 1  
dubbelzijdige A4 
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Bij de beoordeling wordt door een beoordelingsteam van inhoudelijke deskundigen van de Achterhoekse 
gemeenten gekeken naar de mate waarin uw aanmelding voldoet aan het betreffende criterium. De wijze van 
beoordeling per criterium geschiedt aan de hand van onderstaande tabel: 
 

 
 
Het ingediende plan van aanpak maakt onderdeel uit van de overeenkomst. 
 
 
 

  

Schaal Score Beschrijving 

Uitstekend 
 
 
 
 
 
 
Goed 
 
 
 
 
 
Voldoende 
 
 
 
 
 
Matig 
 
 
 
 
 
Geen antwoord 

10 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
0 

De beantwoording is aansprekend door de zeer concrete, eenduidige en volledige  
beantwoording. Alle aspecten en onderdelen van de vraagstelling zijn specifiek,  
onderscheidend en in onderlinge samenhang uitgewerkt op een wijze die uitstekend  
aansluit op de behoefte en uitgangspunten zoals omschreven in dit document en de  
beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als uitmuntend  
beoordeeld 
 
De beantwoording is concreet en eenduidig en de aspecten en onderdelen van de  
beantwoording hebben een duidelijke meerwaarde in onderlinge samenhang, op  
een wijze die goed aansluit op de behoefte en uitgangspunten zoals omschreven in  
dit document en de beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria  
als goed beoordeeld.   
 
De beantwoording is concreet en eenduidig, de aspecten en onderdelen van de  
vraagstelling zijn uitgewerkt op een wijze die voldoende aansluit op de behoefte en  
de uitgangspunten zoals omschreven in dit beschrijvend document en de  
beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als voldoende 
beoordeeld. 
 
De beantwoording is beperkt of slechts ten dele inhoudelijk relevant, aspecten en/of  
onderdelen van de vraagstelling zijn beperkt uitgewerkt op een wijze die niet  
aansluit op de behoefte en uitgangspunten zoals omschreven in dit document en/of  
de beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als matig  
beoordeeld.  
 
De beantwoording is onvolledig, aspecten en/of onderdelen van de vraagstelling zijn  
in het antwoord niet benoemd en/of de beantwoording is niet relevant en sluit niet  
aan op de behoefte en/of uitgangspunten zoals omschreven in dit document en/of  
de beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als onvoldoende  
beoordeeld.  
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6 Bijlagen 
 

Bijlage A: AIAG, Algemene Inkoopvoorwaarden 
Bijlage B: Uniform Europees Aanbestedingsformulier (UEA)  
Bijlage C: Concept overeenkomst 
Bijlage D: Regionale administratieprotocol 
Bijlage E: KPI voorstel inschrijver 
Bijlage F: Verslagen Marktconsultatiedagen 
Bijlage G: Klachtenregeling aanbesteden 
Bijlage H: Concept Reservebankovereenkomst 


