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Onderwerpen

Welke procedures er zijn en welke stappen zitten 
daarin?

Welke aanbestedingen / inkopen gaan we 
publiceren en wanneer?
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Procedures en de stappen daarbij



Inkoopmethodieken

Welke in deze regio gebruikt zullen worden:

Open house (geen aanbesteding)

Sociale en andere specifieke diensten (SAS)

➢ SAS 1 (doorlooptijd ongeveer 10 weken)

➢ SAS 2 (doorlooptijd ongeveer 12 weken)

➢ SAS 3 (doorlooptijd ongeveer 19 weken)

➢ SAS 4 (doorlooptijd ongeveer 25 weken)
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Sociale en andere specifieke 

diensten (SAS) 
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Open house (geen aanbesteding
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Verschil: 
Bij OH gestelde 
uitsluitingsgronden, 
minimumeisen en 
geschiktheidseisen

(met toetreding)



SAS 1 en SAS 2

Verschil: 
Bij 1 gestelde 
uitsluitingsgronden, 
minimumeisen en 
geschiktheidseisen

(zonder toetreding)

Bij 2 ook o.b.v. 
selectiecriteria (aanbieder 
gerelateerd)
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SAS 3

Verschil: 
Bij 3 ook o.b.v. gestelde 
gunningscriteria (aanbieder 
en dienstverlening 
gerelateerd)
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SAS 4
Verschil: 
Bij 4 in 2 fasen

- met 
selectiecriteria (aanbieder 
gerelateerd)

- met gunningscriteria 
(dienstverlening 
gerelateerd) 
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Let op: er kunnen nog wijzigingen optreden

Inkoop en aanbestedingen –
welke zijn er en wanneer te publiceren



Sociaal Domein

Sociaal Domein

ParticipatieWmo Jeugd



Voor welke gemeenten

12

Sociaal Domein

ParticipatieWmo Jeugd

Programma 

MO/BW (14 gem.)

Los traject Programma Sturing 

en inkoop (7 gem.)
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Sociaal Domein

ParticipatieWmo Jeugd

Bz & PvBW MO Integrale Crisishulp

Jeugd (14 gem.)

ParticipatieWmo Jeugd

Programma

MO/BW (14 gem.)

Los traject Programma Sturing 

en inkoop (7 gem.)



2 inkoop-

trajecten 

Overzicht Sturing en Inkoop 
(voor 7 gemeenten)
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Programma 

Sturing en inkoop

Participatie

14 inkoop-

trajecten

2 inkoop-

trajecten

Wmo Jeugd



Wmo
(voor 7 gemeenten)

15

Elk segment heeft een regionaal en lokaal perceel

• Bergen en Beesel doen voor segment 3A HbH alleen met de regionale perceel mee

• Venlo doet voor alle segmenten alleen met de regionale perceel mee

• De overige gemeenten doen met beide (regionaal en lokaal) percelen mee



Jeugd (voor 7 gemeenten)

Venlo doet niet mee met de lokale percelen (L)
16



Participatie
(voor 7 gemeenten)
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1 inkoop-

traject

Programma 

MO/BW

Bz & Pv

2 inkoop-

trajecten 

BW MO

1 inkoop-

traject

Overzicht MO/BW
(voor 14 gemeenten)



MO/BW
(voor 14 gemeenten)
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Los Traject
(voor 14 gemeenten)
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Praktische info

21

LET OP: 

De KVK, verklaring Belastingdienst en verklaring bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mogen 

niet ouder zijn dan zes maanden ten opzichte van de publicatiedatum van deze aan besteding. 

De GVA mag niet ouder zijn dan twee jaar ten opzichte van de publicatiedatum van deze 

aanbesteding. 

 

Toelichting voor inschrijver. 

 

Inschrijver dient rekening te houden met de behandeltermijn van de officiële instanties die de 

bewijsstukken inzake de uitsluitingsgronden afgeven! 

 

Bewijsstuk: Te verkrijgen: 

Gedragsverklaring 

aanbesteden (GVA)4 

 

niet ouder dan 2 jaar vanaf 

datum aanmelding 

Officiële instantie in Nederland: Dienst Justis/COVOG van 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie via 

http://www.justis.nl/producten/gva//gva-aanvragen  

Indicatie behandeltermijn: maximaal 8 weken. 

Verklaring betalingsgedrag 

nakoming fiscale verplichtingen. 

 

 

niet ouder dan 6 maanden 

vanaf datum aanmelding 

Officiële instantie in Nederland: Belastingdienst 

Indicatie behandeltermijn: 1 week. 

Zie voor meer informatie https://www.belastingdienst.nl  

Bewijs van inschrijving 

(uittreksel) handels- of 

beroepsregister 

 

niet ouder dan 6 maanden 

vanaf datum aanmelding 

Officiële instantie in Nederland: Kamer van Koophandel 

Indicatie behandeltermijn: 1 werkdag. 

Zie voor meer informatie: https://www.kvk.nl/producten-

bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksel-handelsregister/ 

 

 
4 Het aanvragen van een GVA kan tot 4 tot 8 weken duren. Met betrekking tot het bewijsstuk GVA 

zijn er daarom 2 opties:  

 Publicatie op Negometrix, doorpublicatie naar 

Tenderned

 Verklaringen bij instanties tijdig aanvragen!

 Etc……………

 Vragen alleen via berichtenmodule Negometrix



vragen
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