
 

 

Nota van inlichtingen 
inkoopbeleid OCO 2022 
Inclusief gecorrigeerd tarief 2022 
 

Publicatiedatum: 01-07-2021 

Bij publicatie van het inkoopbeleid op 28 mei 2021 hebben we aangekondigd het OCO tarief 2022 te 
publiceren tegelijktijdig met de publicatie van de Nota van Inlichtingen. Bij deze delen wij dan ook 
mede dat het tarief OCO Wlz 2022 €75,611 zal bedragen. Wij hebben dit tarief ook toegevoegd in het 
definitieve inkoopkader OCO 2022.

 
1 Tarief OCO 2021 á € 74,33 is net als afgelopen jaar geïndexeerd met de voorlopig OVA 2022 vastgesteld door 
de NZa. Deze is 1,72% . Dit komt uit op €75,61 per uur voor 2022. Bron: Wat is het prijsindexcijfer voor personele 
kosten? | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl). 



 

 

Vragen Inkoopkader Antwoord Heeft dit 
invloed op 
inkoopkader 

1. In voorgaande jaren was voor ieder zorgkantoor-regio een eis om twee OCO-
organisaties te contracteren met een landelijk dekkend netwerk. Klopt het dat deze eis 
voor de inkoop van OCO in 2022 is losgelaten? En zo ja: kunt u aangeven waarom 
deze eis is losgelaten? (N.B.: dit onderwerp komt terug in vraag 11. 

Inkoopkader Het is niet juist dat in voorgaande jaren de eis 
bestond om voor iedere zorgkantoor-regio twee 
OCO-organisaties te contracteren met een 
landelijk dekkend  netwerk. 

nee 

2. Wij begrijpen en steunen de wens om de kwaliteit(-verbetering) van 
cliëntondersteuners te borgen, zoals tot uiting komt in paragraaf 1.2 (borging kwaliteit) 
en paragraaf 3.3, punt 2 (selectie van OCO-organisaties). De beschreven 
voornemens voor de uitwerking daarvan roepen echter enkele vragen op.  
a. Zo lijkt het aanbestedingsdocument alleen uit te gaan van het register voor 
cliëntondersteuners (voornemen 2023: paragraaf 1.2 en selectie 2022: paragraaf 3.3 
punt 2). Er zijn echter verschillende alternatieve registers waar momenteel vele 
cliëntondersteuners zijn geregistreerd, zoals het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
(SKJ) waar gelijke of zelfs strengere eisen worden gesteld aan opleiding, kwaliteit en 
scholing. Wordt registratie bij deze alternatieve registers ook geaccepteerd (paragraaf 
3.3 punt 2)? En telt registratie bij deze alternatieve registers ook mee als registratie 
zoals bedoeld in het voornemen in paragraaf 1.2? 
b. Daarnaast is de toegang tot het register voor cliëntondersteuners momenteel in 
ontwikkeling, onder andere door verschillende opleidingen die toegang willen gaan 
bieden tot het register. De voornemens vanuit de BCMB, die het beleid rond dit 
register beheert, zijn positief. Op dit moment zien wij echter nog een aantal 
aandachtspunten in de toegang tot dit register, zoals de eisen aan de eigen opleiding 
van de BCMB en onduidelijkheid over mogelijke verschillen tussen de eisen aan de 
eigen opleiding van de BCMB en overige (niet-BCMB) opleidingen. Hiermee is nog 
onzeker of dit register nu en in de toekomst voldoende waarborg vormt voor de 
gewenste kwaliteitsborging. Nogmaals: wij zijn groot voorstander van de borging van 
kwaliteit, maar willen die borging vormgeven met meer zekerheden dan op dit 
moment door het register voor cliëntondersteuners nu en naar de toekomst toe 
geboden kan worden. Wat is uw visie op de kwaliteit van het register en op welke 
manier wilt u voldoende borgen dat aan de gewenste kwaliteitseisen wordt voldaan?  

 Inkoopkader  2a:  Allereerst willen we benadrukken dat geen 
sprake is van een aanbesteding en dus ook niet 
van een aanbestedingsdocument.  
 
In de tweede helft van 2021 starten de 
zorgkantoren met het ontwikkelen van het beleid 
voor 2023. Vanzelfsprekend bekijken we de 
verschillende registers als mogelijkheid om 
kwaliteit te borgen.  
 
Paragraaf  3.3.4 verwijst overigens naar het 
beroepsregister en niet naar register van 
clientondersteuners. 
 
2b: Wij verwijzen u hiervoor naar paragraaf 1.2 
van het inkoopkader. Zoals u daarin kunt lezen is 
dit onderwerp onderdeel van de verkenning ten 
behoeve van het inkoopkader 2023. 

nee 



 

 

Vragen Inkoopkader Antwoord Heeft dit 
invloed op 
inkoopkader 

3.Er lijken verschillende documenten met titel “Inkoopkader Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning Wlz 2022” in omloop te zijn. Verschillen zijn er bijvoorbeeld in de 
paragraaf-nummering en het totale aantal pagina’s. Kunt u bij het beantwoorden van 
de vragen een definitief aanbestedingsdocument meesturen?  

Inkoopkader Het definitieve inkoopkader OCO wordt 
tegelijkertijd met de nota van inlichtingen 
gepubliceerd op de websites van alle 
zorgkantoren. U herkent dit document aan de 
toevoeging DEFINITIEF. 
 
De inkoop voor onafhankelijke cliëntondersteuning 
is overigens geen aanbesteding. Het inkoopkader 
is dan ook geen aanbestedingsdocument. 

nee 

4. Paragraaf 1.1 (OCO in nieuwe fase): In 2023 geldt dat alle aanbieders niet 
vanzelfsprekend een nieuwe overeenkomst aangeboden krijgen. Geldt dit eveneens 
voor de inkoop van 2022? Of geldt dat in 2022 bestaande aanbieders wel automatisch 
een verlenging zullen krijgen wanneer zij de gevraagde documenten indienen (Noot: 
wat deze gevraagde documenten exact zijn voor bestaande aanbieders is onduidelijk, 
zie ook vraag 15)? 

Inkoopkader Ook voor 2022 geldt dat u geen automatische 
verlenging krijgt aangeboden, uw overeenkomst 
loopt tenslotte af op 31-12-2021. Indien u in 
aanmerking wilt komen voor een overeenkomst 
2022 dient u zich in te schrijven middels de 
procedure welke u vindt in hoofdstuk 3 van het 
inkoopkader. Wat wij aan hebben willen geven is 
dat er per 2023 strengere voorwaarden kunnen 
gelden om in aanmerking te komen voor een 
overeenkomst  ten opzichte van voorgaande jaren.  

nee 

5. Paragraaf 2.1 (doelen WLZ OCO): Wat bedoelt u precies met WLZ-cliënten?  Is dit 
overeenkomstig met de begripsbepaling uit de voorbeeldovereenkomst? 

Inkoopkader Wlz-cliënten zoals bedoeld in paragraaf 2.1 zijn 
cliënten met een Wlz indicatie. Dit komt overeen 
met de begripsbepaling in de 
voorbeeldovereenkomst.  

nee 



 

 

Vragen Inkoopkader Antwoord Heeft dit 
invloed op 
inkoopkader 

6. Paragraaf 2.4 (soorten diensten), punt 3: Wat verstaat u onder ‘tijdig’? Geldt 
hiervoor de richtlijn vanuit het voorschrift zorgtoewijzing of gelden de regionale 
afspraken tussen zorgkantoor en OCO-organisatie? En op welke wijze moeten OCO-
organisaties contact opnemen met het betreffende zorgkantoor: per individuele casus 
of melding in de signaleringsrapportage? 

Inkoopkader In beginsel is het voorschrift zorgtoewijzing 
leidend. Het is mogelijk dat u in overleg met uw  
zorgkantoor een afwijkende afspraak heeft 
gemaakt. Als dat het geval is, is deze afspraak 
leidend.  
 
U dient op beide wijzen contact op te nemen met 
het zorgkantoor. Afhankelijk van de ernst en 
urgentie van het signaal neemt u direct contact op 
met het zorgkantoor of meldt u het in de 
periodieke signaleringsrapportage.  

nee 

7. Paragraaf 2.4 (soorten diensten): ondersteuning bij herindicatie-aanvragen lijkt als 
dienst te zijn geschrapt, maar is voor veel cliënten wel van belang. Welke reden heeft 
u voor het schrappen van deze dienst? En, ervan uit gaande dat deze dienst ook in 
2022 geleverd mag worden, op welke wijze kunnen OCO-aanbieders vanaf 2022 de 
ondersteuning bij herindicatie administreren? 

Inkoopkader Reeds in het inkoopkader 2021 is het aanvragen 
van een herindicatie ingevoegd onder dienst 4. 
Logischerwijs kunt u een aanvraag herindicatie 
dus ook onder deze dienst declareren. 
 
Gezien uw vraag willen wij er op wijzen om 
zorgvuldig naar uw declaraties over 2021 te kijken.   

nee 

8. Paragraaf 2.5 (kwaliteitseisen): de termen ‘cliëntondersteuner’ en ‘organisatie voor 
onafhankelijke cliëntondersteuning’ lijken door elkaar te worden gebruikt. Kunt u 
aangeven (voor de gehele paragraaf of per vermelding) welke entiteit u bedoelt 
(natuurlijke persoon: de individuele cliëntondersteuner of rechtspersoon: de OCO-
organisatie)?  

Inkoopkader Daar waar staat clientondersteuner bedoelen we 
de natuurlijke persoon. Daar waar staat de 
organisatie voor onafhankelijke 
clientondersteuning bedoelen we de 
rechtspersoon/OCO-organisatie. We hebben de 
tekst nogmaals nagelopen en hierin geen 
onjuistheden geconstateerd. 

nee 

9. Paragraaf 2.5 (kwaliteitseisen), professionaliteit en integriteit: OCO-organisaties die 
naast WLZ ook cliëntondersteuning bieden in het gemeentelijk domein zijn afhankelijk 
van financiering van gemeenten. Cliëntondersteuners kunnen in beide domeinen 
(WLZ en gemeente) worden ingezet. Is dit toegestaan of gelden gemeenten eveneens 
als andere financiers? 

Inkoopkader Ja, dit is toegestaan.  
  

 



 

 

Vragen Inkoopkader Antwoord Heeft dit 
invloed op 
inkoopkader 

10. Paragraaf 2.5 (kwaliteitseisen), punt 6: Klopt het dat u hier refereert aan de 
beroepscode voor cliëntondersteuners zoals opgenomen op de website van het 
registerplein? Of bedoelt u ‘beroepscode’ in het algemeen, waardoor bijvoorbeeld de 
beroepscode voor cliëntondersteuners die staan ingeschreven bij het SKJ-register 
eveneens voldoet?  

Inkoopkader Wij refereren hierbij inderdaad aan de 
Beroepscode en beroepscompetentieprofiel 
BCMB. Net als voorgaande jaren verwachten we 
dat clientondersteuners hieraan voldoen. 

 

11. Paragraaf 2.5 (kwaliteitseisen), regionale dekking, punt 8: Door het loslaten van 
de eis om minimaal twee OCO-aanbieders te contracteren met een landelijk dekkend 
netwerk ontstaat een hiaat voor vraagstukken en individuele casussen waarin een 
bovenregionale of landelijke blik noodzakelijk is. Met de nieuwe eis dat alleen een 
regionaal dekkend netwerk nodig is wordt niet voorzien in een oplossing voor dit hiaat. 
Op welke manier borgt u met deze nieuwe eisen een bovenregionale blik of aanpak 
wanneer deze noodzakelijk is?  

Inkoopkader Dit is geen nieuwe eis, zie hiervoor ook het 
antwoord op vraag 1.  We zien dit niet als hiaat, 
omdat we verwachten dat de vragen met kennis 
binnen de regio opgelost kan worden. Een 
regionale blik is het uitgangspunt. 

nee 

12. Paragraaf 2.5 (kwaliteitseisen), punt 9: klopt het dat een samenwerkingsverband 
van ZZP’ers dan ook minimaal uit 3 ZZP’ers moet bestaan en dat zij aan dezelfde 
eisen gehouden worden als andere OCO-aanbieders (bijvoorbeeld rond 
bereikbaarheid en beschikbaarheid) 

Inkoopkader Ja, dat is het geval. nee 

13. Paragraaf 2.5 (kwaliteitseisen), punt 11: Op dit moment zijn de resultaten van het 
uniforme cliëntervaringsonderzoek nog niet beschikbaar. De eerder voorgestelde 
inrichtingsmogelijkheden hebben in een aantal scenario’s grote implicaties voor de 
(bedrijfsvoering van) OCO-organisaties. Wanneer wordt gekozen voor een opzet van 
het uniforme cliëntervaringsonderzoek en op welke wijze worden de consequenties 
daarvan opgenomen in de eisen die gesteld worden aan OCO-organisaties. 
 
Welke afspraken worden gemaakt over de mogelijke extra kosten die dit met zich 
meebrengt voor OCO-organisaties, zoals financiering van een eventuele gezamenlijke 
analyse? 

Inkoopkader Dit jaar (2021) wordt een uniform landelijke 
vragenlijst ontwikkeld en een meetinstructie. Dit is 
leidend voor de OCO-organisaties.  
 
We verwachten dat OCO-organisaties zich in 2021 
voorbereiden om in 2022 deel te nemen aan het 
uniform cliëntervaringsonderzoek. 
 
De eventuele financiering maakt onderdeel uit van 
toekomstig beleid.  

nee 



 

 

Vragen Inkoopkader Antwoord Heeft dit 
invloed op 
inkoopkader 

14. Paragraaf 2.5 (kwaliteitseisen), punt 13: Refereert u voor de ‘Registratie volgens 
landelijk gemaakte afspraken’ aan het format zoals opgenomen op de website van 
Menzis over de inkoop WLZ OCO 2022? Of is er een ander document wat vanaf 2022 
verplicht moet worden gebruikt? 

Inkoopkader Format Productie onafhankelijke 
cliëntondersteuning  2022 (het bekende 
Excelbestand) dat op de websites van alle 
zorgkantoren staat. Het format  dient vervolgens 
elke maand na afloop van de vorige maand aan 
het zorgkantoor gestuurd te worden.  

Ja 
(naamgeving 
van het format 
toevoegen in 
2.5.) 

15. Paragraaf 2.6: in vervolg op vraag 1: De inhoudelijke onderbouwing moet volgens 
het document Inkoopkader Onafhankelijke Clientondersteuning Wlz 2022 paragraaf 
3.2 wel (nrs 1 t/m 7), en volgens het document Bestuursverklaring 2022 Bijlage 1 niet 
(alleen nr 1) worden aangeleverd door bestaande aanbieders. Welke documenten 
moeten worden aangeleverd door bestaande aanbieders in een regio?  

Inkoopkader Bestaande organisaties OCO: 
leveren de ingevulde en ondertekende 
Bestuursverklaring aan, tezamen met het  Bewijs 
van machtiging om voor de organisatie te mogen 
ondertekenen.  
Daarnaast dient ook Inschrijving UBO(‘s) UBO-
register (niet ouder dan 6 maanden voor datum 
van inschrijving) te worden aangeleverd.  
 
Als er sprake is van een nieuwe organisatie dan 
moeten de andere documenten ook aangeleverd 
worden, i.v.m. de selectie. Zie pagina’s 15 en 16 
van Inkoopkader 2022 met het overzicht van de 
bijlagen die nodig zijn voor bestaande en nieuwe 
organisaties OCO.   

nee 

16. Paragraaf 2.7 (inzet middelen): Het zorgkantoor draagt in het geval geen extra 
middelen beschikbaar komen zelf zorg voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Hoe 
worden in deze situatie door het zorgkantoor de onafhankelijkheid en de andere 
kwaliteitseisen geborgd? 

Inkoopkader In het Inkoopkader is op pagina’s 13 en 14 
beschreven welke procedure we volgen. Als er 
geen extra middelen beschikbaar komen vanuit 
VWS, dan  kunnen cliënten doorverwezen worden 
naar het zorgkantoor. Er zijn geen andere 
mogelijkheden omdat VWS de middelen voor 
OCO beschikbaar stelt. Van belang is dat we 
gedurende het jaar de besteding van de middelen 
monitoren en doelmatig met het bedrag dat 
beschikbaar is voor OCO omgaan.   

nee 



 

 

Vragen Inkoopkader Antwoord Heeft dit 
invloed op 
inkoopkader 

17. Paragraaf 2.8 (onderaannemers): In verschillende regio’s zijn wij sinds jaar en dag 
betrokken bij de uitvoer van OCO binnen de WLZ. Geldt voor deze regio’s dat wij 
vanaf 2022 eveneens moeten melden welke onderaannemers betrokken zijn? Of 
kunnen deze organisaties verder op de tot nu toe gebruikelijke wijze? 

Inkoopkader Elke organisatie die in een regio een contract 
heeft met het zorgkantoor meldt onderaannemers 
bij het betreffende regionale zorgkantoor. 

nee 

18. Paragraaf 3.2 (inschrijving), punt 5: Klopt het dat een UBO-inschrijving alleen 
noodzakelijk is voor zover deze verplicht is voor de desbetreffende organisatie. 

Inkoopkader Ja dat klopt. Zie voor meer informatie:  De 
belangrijkste vragen over het UBO-register (kvk.nl)  

nee 

19. Paragraaf 3.2 (inschrijving), punt 6: Moeten de aantallen geregistreerde 
cliëntondersteuners gerelateerd worden aan de totale formatie per OCO-organisatie 
of moeten deze gerelateerd worden aan het totale aantal OCO’s dat (ook) actief is in 
de WLZ per OCO-organisatie? En geldt voor deze aantallen dat alleen lidmaatschap 
bij de beroepsvereniging of registratie in het register voor cliëntondersteuners geldig 
zijn, of zijn registraties bij alternatieve registers (zie vraag 2a) ook geldig?  

Inkoopkader Het aantal geregistreerde cliëntondersteuners 
moet gerelateerd worden aan de organisatie voor 
de zorgkantoorregio waar de inschrijving 
plaatsvindt. 
 
We gaan uit van registratie bij het beroepsregister: 
Cliëntondersteuners - Registerplein  

nee 

20. Paragraaf 3.3 (selectie OCO-organisaties): Klopt het dat de minimumeisen zijn 
beschreven in paragraaf 2.5 (in tegenstelling tot paragraaf 2.4 zoals opgenomen in 
het inkoopkader. 

Inkoopkader Het klopt dat de minimumeisen zijn beschreven in 
paragraaf 2.5  

nee 

21. Paragraaf 3.3 (selectie OCO-organisaties): Voldoen OCO-organisaties die in 
voorgaande jaren reeds een overeenkomst hadden met het zorgkantoor voor het 
bieden van OCO in de WLZ met het ondertekenen van de bestuursverklaring aan alle 
inhoudelijke eisen? En zo ja: hoe worden in die situatie de inhoudelijke criteria 
beoordeeld en gescoord bij de daadwerkelijke gunning conform de selectiecriteria 
zoals opgenomen in het inkoop-document (paragraaf 3.3: selectie OCO-
organisaties)?. 

Inkoopkader De organisatie OCO moet in 2022 voldoen en 
blijven voldoen aan de criteria gesteld in de 
Bestuursverklaring (BV). Door ondertekening van 
de BV stemt de organisatie daar mee in.  
 
De ingevulde antwoorden in de BV worden 
beoordeeld door het zorgkantoor. De eisen 
waaraan moet worden voldaan, moeten wel 
aangevinkt zijn.  
 
Zie ook antwoord op vraag 15.  

nee 

22. Paragraaf 3.3 (selectie OCO-organisaties), punt 2: Zijn alternatieve 
beroepsregistratie’s, zoals SKJ-registratie (zie ook vraag 2a), ook geldig voor de 
verhouding van geregistreerde en niet-geregistreerde OCO’s?  

Inkoopkader We gaan uit van registratie beroepsregister 
Cliëntondersteuners - Registerplein 

Link wordt 
opgenomen in 
het 
inkoopkader 



 

 

Vragen Inkoopkader Antwoord Heeft dit 
invloed op 
inkoopkader 

23. Paragraaf 3.3 (selectie OCO-organisaties), punt 3: Wat verstaat u onder een 
‘leemte’ en kunt u daar een voorbeeld van geven? …. 

Inkoopkader Een voorbeeld zou kunnen zijn dat er in een 
bepaalde regio veel anderstalige cliënten wonen 
en dat een OCO-organisatie, naast de 
gebruikelijke dienstverlening, hierop een specifiek 
aanbod cliëntondersteuning kan leveren. We 
benadrukken dat dit slechts een voorbeeld betreft, 
ook andere situaties zijn mogelijk. 
  

nee 

24. U stelt in de voorbeeldovereenkomst het volgende: "Deze vragen kunnen 
levensbreed zijn". Hoe dient deze passage te worden geïnterpreteerd? Kunnen er 
bijvoorbeeld ook cliëntvragen met arbeid-gerelateerde problematiek of financiële 
problematiek worden opgepakt.   

Overeenkomst Zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) als de Wet langdurige zorg (Wlz) definiëren 
cliëntondersteuning als een onafhankelijke vorm 
van ondersteuning die waar nodig alle 
levensterreinen kan omvatten.  
Cliëntondersteuning binnen de Wlz betreft: 
“onafhankelijke ondersteuning met informatie, 
advies, algemene ondersteuning en 
zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding 
brengen van het recht op zorg in samenhang met 
dienstverlening op andere gebieden.”  
 
Cliënten die arbeid-gerelateerde of financiële 
problemen hebben, kunnen worden doorverwezen 
naar een deskundige op dit terrein (bv. Wmo).  

nee 

25. Uit de evaluatie van de specialistische clientondersteuning is naar voren gekomen 
dat de vorm waarin deze clientondersteuning plaatsvindt richting aangeeft voor het 
verbeteren van de reguliere clientondersteuning. In hoeverre wordt ervaring van een 
OCO-organisatie met deze vormen van specialistische clientondersteuning, al of niet 
als onderdeel van de pilots Volwaardig Leven opgedaan, meegewogen in de 
beoordeling van de mate waarin aan de minimumeisen wordt voldaan? 

Inkoopkader Deze ervaring wordt niet specifiek meegewogen. 
OCO organisaties/cliëntondersteuners moeten 
voldoen aan de algemene eisen voor OCO, zoals 
gesteld in paragraaf 2.5. 

nee 



 

 

Vragen Inkoopkader Antwoord Heeft dit 
invloed op 
inkoopkader 

26. De toelichting op de verschillende diensten, ten opzichte van eerdere definities, 
lijkt een route aan te geven dat reguliere clientondersteuning zich meer en meer 
beperkt tot informatie en advies en minder uitstrekt tot daadwerkelijke ondersteuning 
in het regelen en vinden van het juiste zorgaanbod. Is deze conclusie juist?  

Inkoopkader Nee. Alle 6 de diensten kunnen worden 
aangeboden. 

nee 

27. Betreft de eis voor het in dienst hebben van 3 clientondersteuners fte’s of 
personen?  

Inkoopkader De organisatie heeft voldoende formatie 
cliëntondersteuners in dienst om de 
beschikbaarheid (5 werkdagen per week 
gedurende kantooruren van minimaal 9.00-17.00 
uur), de keuzevrijheid van de cliënt en 
mogelijkheid om te kiezen tussen 
cliëntondersteuners en bereikbaarheid (fysiek, per 
telefoon, per e-mail, beeldbellen en chat) te 
garanderen. Zie paragraaf 2.5 (punt 9)  

nee 

28. Is deze eis geldig voor de gehele organisatie ongeacht het aantal regio’s dat 
gecontracteerd wordt? 

Inkoopkader Het betreft voldoende formatie clientondersteuners 
in dienst per regio 

nee 

29. Is de ruimte voor contractering van 4 organisaties per regio bedoeld als 4 
verschillende organisaties, dwz niet behorend tot dezelfde koepel/holding? 

Inkoopkader Het gaat om 4 zelfstandige OCO-organisaties. 
 
Of een OCO organisatie tot een bepaalde koepel 
behoort heeft geen invloed op de contractering. 

nee 

30. Op welke wijze wordt beoordeeld of een OCO-organisatie daadwerkelijk alle 
doelgroepen bedient? Indien een organisatie dit invult door met name door te 
verwijzen wordt dit dan beoordeeld als voldoen aan de minimumeis 1? Wat is de 
consequentie als niet voldaan wordt aan deze minimumeis?  

 Door het ondertekenen van de bestuursverklaring 
verklaart een OCO-organisatie dat deze aan de 
eisen voldoet.  
 
Als er niet voldaan wordt aan de minimumeisen, 
dan komt de OCO-organisatie niet in aanmerking  
voor een overeenkomst. 
 
Een verwijzing naar een andere organisatie is 
onvoldoende om te voldoen aan minimumeis 1.  
 

nee 



 

 

Vragen Inkoopkader Antwoord Heeft dit 
invloed op 
inkoopkader 

31. Bij de stukken zit het Format Productie onafhankelijke clientondersteuning. Bij de 
beschrijving van de op te leveren stukken (blz 12 van het Inkoopkader) wordt hier 
echter niet meer naar verwezen. Verwacht u van ons dat we het Format invullen en 
meesturen of is dat niet nodig? 

 Het Format Productie hoort niet bij de op te 
leveren stukken voor de inschrijving 
 
Zodra u een overeenkomst heeft met het 
zorgkantoor en u gaat OCO leveren vanaf 
1.1.2022, dan verwachten we dat u dit format 
maandelijks aan ons toestuurt.  
 

nee 

32. Eveneens op blz 12 van het Inkoopkader zijn bij de op te leveren stukken 
aangegeven een VOG RP, een bewijs van uittreksel KvK en een inschrijving UBO. 
Echter in de Bestuursverklaring, bijlage 1 op blz 8 staat dat deze stukken alleen 
aangeleverd hoeven worden door nieuwe organisaties. De vraag is dus of wij deze 
stukken wel of niet aan hoeven te leveren aangezien wij al enige jaren de 
dienstverlening OCO-WLZ verzorgen.   

 Zie antwoord vraag 15.   
 
 

nee 

33. Verder staat in de Bestuursverklaring op blz 1 de tekst “Alle deelnemers van het 
samenwerkingsverband dienen ieder de Bestuursverklaring te ondertekenen en ieder 
de documenten, zoals vermeld in Bijlage 1 bij deze Bestuursverklaring, te 
overleggen”. Op blz 7 van datzelfde document lezen wij het volgende: “De 
bestuurder(s), dan wel de gemachtigde namens de bestuurder(s) (bewijs van 
machtiging om voor de organisatie te mogen tekenen bijvoegen) verklaart (verklaren) 
de gehele Bestuursverklaring naar waarheid te hebben ingevuld”. Dit suggereert dat 
er ook één Bestuursverklaring kan worden ingediend ten behoeve van het 
samenwerkingsverband. Kunt u ons aangeven of wij met één Bestuursverklaring 
kunnen volstaan (aangevuld met bewijs van machtiging om voor het 
samenwerkingsverband te mogen tekenen) of dat toch alle individuele 
samenwerkende organisaties ieder een Bestuursverklaring moeten invullen.   

 Een blad met alle handtekeningen, aangevuld met 
bewijs van machtiging om voor het 
samenwerkingsverband te mogen tekenen  kan 
volstaan. 

nee 



 

 

Vragen Inkoopkader Antwoord Heeft dit 
invloed op 
inkoopkader 

34. Tenslotte geeft u in het Inkoopkader (blz 13) aan “Let op Het is niet mogelijk om 
na sluiting van de inschrijving alsnog (aanvullende) documenten aan te leveren die 
verplicht bij de inschrijving hadden moeten worden ingediend.” Wij hebben echter 
gemerkt dat het verkrijgen van een UBO-inschrijving via de KvK veel tijd in beslag 
neemt (eerst verwerken aanvraag, daarna aanvragen uittreksel). Wij vragen u dan 
ook of het mogelijk is,  wanneer wij een UBO in moeten dienen en het door de 
procedure bij de KvK niet is gelukt deze tijdig te verkrijgen, dat wij deze toch 
eventueel iets later in kunnen sturen.   

 Zie antwoord vraag 15 
 
Als u op het moment van inschrijving nog niet 
beschikt over de UBO-verklaring, dan kunt u in 
beginsel volstaan met een bewijs van inschrijving. 
We ontvangen de verklaring zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk 1 september 2021. 

nee 

35. Zoals ik uit de stukken begrijp kunnen bestaande OCO-aanbieders ( zoals wij) 
volstaan met een alleen een getekende bestuursverklaring. Dit klopt toch?  

 Een bestuursverklaring met bijlage en de UBO-
verklaring moet worden aangeleverd  

nee 

36. Verder benoemen jullie in de brief inzake inkoop d.d. 27-5 ( zie bijlage) expliciet 
de registratie in het UBO-register. We zijn hier mee bezig. Willen jullie die tegelijk met 
de bestuursverklaring ontvangen? Of is alleen de bestuursverklaring voldoende?  

 Zie antwoord op vraag 15   

 


