
 
 

 
 
 
Geachte organisatie,  
 
In deze brief informeren wij u over de inkoop van Onafhankelijke Cliëntondersteuning voor 2022. 
 
Voor het jaar 2022 hanteren we een eenjarig inkoopkader 
Belangrijke reden om voor dit moment nog geen meerjarenkader te ontwerpen, ligt in een aantal 
toekomstige ontwikkelingen die in 2022 verder uitgekristalliseerd worden. De resultaten van de 
Pilots Volwaardig Leven en een aantal andere landelijke ontwikkelingen die nog lopen, vormen 
belangrijke input voor 2023 en verder. Vanaf 2023 werken we met een meerjarig inkoopkader. 
 
In het inkoopkader 2022 en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden 

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden 

voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2022 en in de overeenkomst 2022 zijn deze eisen 

nader ingevuld.  

 
Er zijn enkele  kleine inhoudelijke wijzigingen en een wijzing in het tarief 
Het inkoopkader 2022 is inhoudelijk in lijn met het beleid wat we de afgelopen jaren hebben 
gevoerd. Leest u het inkoopkader en de overeenkomst goed door. De belangrijkste wijzigingen zijn:  

• Overeenkomst voor 1 jaar 
De nieuwe overeenkomsten die we afsluiten voor 2022 gelden voor 1 jaar.  

• Minimumeisen aangescherpt 
Er zijn 3 eisen met betrekking tot kwaliteitsprincipes opgenomen aan de set van minimumeisen   

• Afwegingscriteria om in aanmerking te komen voor een overeenkomst 
De afwegingscriteria zijn aangescherpt 

• Tarief 2022 
Het tarief voor 2022 wordt uiterlijk 1 juli 2021 bekend gemaakt in de nota van inlichtingen. 
 
Het contracteringsproces verloopt in een aantal stappen 

Als u voor een overeenkomst in 2022 in aanmerking wil komen, dan verzoeken wij u om dit kenbaar 

te maken vóór 1 augustus 2021. Op bladzijde 12 van het inkoopkader leest u welke documentatie u 

hiervoor aanlevert. Op bladzijde 13 leest u hoe het selectieproces in z’n werk gaat. 

Uiterlijk 15 september hoort u of u in aanmerking komt voor een overeenkomst.  

 

1 Publicatie van het Inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
2022 en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start 
inschrijving 
 

28 mei 2021  

2 Mogelijkheid tot stellen van vragen  
 

17 juni 2021 

3 Publicatie van Nota van Inlichtingen 2022  
 

30 juni 2021 

4 Sluiting inschrijving voor inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 1 augustus 2021 
(17.00 uur) 

5 Beoordeling door zorgkantoren Vanaf 2 augustus 
2021 



6 Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen 
 

15 september 2021 

7 Mogelijkheid tot bezwaar 
 

29 september 2021 

8 Uiterste moment van reactie op bezwaar 15 oktober 2021 
 

9 Sluiten overeenkomsten inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
 

Oktober 2021 

10 Ingang overeenkomst 
 

1 januari 2022 

 
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Op onze website vindt u vanaf 28 mei 2021 alle relevante informatie zoals het inkoopkader  
2022 en relevante bijlage. Uw vragen kunt u voor 17 juni 2021 via e-mail sturen naar 
zorginkoopwlz@dsw.nl.  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Zorgkantoor DSW 
 
Bijlage: 

1. Inkoopkader OCO 2022  
2. Concept Overeenkomst OCO 2022  
3. Bestuursverklaring OCO 2022 
4. Format Productie OCO 2022 
5.  (eventueel) Overzicht met huidige aanbieders onafhankelijke cliëntondersteuning  
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