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WELKOM
• Graag uw microfoon dempen.
• Uw naam en e-mailadres kunnen zichtbaar zijn voor andere
deelnemers.
• Vragen stellen kan via de chat. We behandelen deze aan het
einde van de presentatie. Wanneer we niet toekomen aan
behandeling van uw gestelde vragen, zullen wij deze later via
de FAQ alsnog beantwoorden.
• Vragen over inhoudelijke aspecten van de opdracht worden
vandaag niet beantwoord. Het betreft een technische briefing.
• De presentatie en het verslag komen op website regio Hart van
Brabant (inkoop sociaal domein 2022)

INHOUD SESSIE
• Presentatie:
• Voorstellen
• Stand van zaken aanbesteding Wmo regio Hart van Brabant
• Mogelijkheden om aan te sluiten bij de beoogde
contractpartner
• Na presentatie: ruimte voor het stellen van vragen

STAND VAN ZAKEN
• 2 maart was de uiterste datum voor ontvangst van de
inschrijvingen.
• Op 29 april verstuurden wij de gunningsbeslissing:
• De regio gunt inkoopspoor Wmo begeleiding
voorlopig aan combinatie HvB Begeleiding
• Combinanten RIBW Brabant, SMO Traverse, Prisma,
Impegno, Amarant, inclusief verplichte en
facultatieve onderaannemers

• De regio gunt inkoopspoor Wmo beschermd
wonen voorlopig aan combinatie HvB Beschermd
wonen
• Combinanten RIBW Brabant, SMO Traverse, Prisma,
Amarant, inclusief facultatieve onderaannemers

• Op 17 mei startte de uitwerkfase.

IN DE TIJD
• Stap 1: de voorlopige gunning (januari t/m medio mei)
• Keuze van de beoogde contractpartner die samen met ons in
overleg wil over de opdracht.
• Stap 2: de dialoog (medio mei t/m juli)
• Uitwerkfase waarin we samen komen tot de definitieve
samenwerkingsafspraken en randvoorwaarden, aan de hand van
vijf thema’s en de thema’s van de beoogde contractpartner.
•
•
•
•
•

Scope/visie
Transformatie, samenwerking
Prijsmodel en financiën
Monitoring en rapportage
Governance

• Stap 3: de definitieve gunning (juli t/m oktober)
• Fase waarin beoogde contractpartner een plan van aanpak opstelt.
Het plan van aanpak beoordelen we op kwaliteit en (al dan niet)
definitief gunnen van de opdracht.

SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN
• Het is vrijwel altijd mogelijk om een
samenwerkingsverband uit te breiden. Dat wil zeggen:
• Het is mogelijk om combinanten toe te voegen.
• Het is mogelijk om onderaannemers toe te voegen.
• De voorwaarde is dat er geen uitsluitingsgronden op de
aanbieder die toetreedt van toepassing mogen zijn.
• Hiertoe dient het samenwerkingsverband een UEA
met bijbehorende bewijsstukken in, op het moment
dat een aanbieder wil toetreden.
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MAAR OOK
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OF EEN COMBINATIE DAARVAN
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RECHTEN EN PLICHTEN COMBINANTEN
• Combinanten sluiten samen, rechtstreeks een
overeenkomst met de regio.
• Combinanten zijn zowel hoofdelijk als gezamenlijk
aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Dat wil
zeggen:
• Combinanten zijn samen verantwoordelijk voor de
gehele uitvoering van de opdracht…
• Maar combinanten kunnen ook afzonderlijk gedwongen
worden om de gehele uitvoering van de opdracht na te
komen, ondanks dat er nog andere aanbieders zijn
waarmee de overeenkomst is aangegaan.

RECHTEN EN PLICHTEN ONDERAANNEMERS
• Onderaannemers sluiten een overeenkomst met de
hoofdaanbieder(s), ofwel de combinanten. Er is geen
rechtstreekse relatie met de regio.
• Onderaannemers zijn niet aansprakelijk voor de uitvoering
van de opdracht, dit geldt alleen voor de
hoofdaanbieder(s).

VRAGEN?

