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Deze checklist dient Opdrachtnemer toe te voegen aan de aanvraag voor deelname aan de
Raamovereenkomst Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Een complete aanvraag bevat alle
documenten in Tabel 1. Om er zeker van te zijn dat u de aanvraag heeft gecontroleerd op volledigheid en
juistheid wordt u verzocht om met een paraaf in Tabel 1 te bevestigen dat de documenten aanwezig zijn.
Tabel 1: Documenten

Beschrijving documenten
Bijlage 7: deze checklist (geparafeerd)
Getekende Raamovereenkomst Maatwerkvoorziening
begeleiding Wmo
Getekend Addendum bij Overeenkomst
Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo vanaf 2018
Geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel (op het
moment van indienen van de aanvraag niet ouder is dan zes
maanden)
• of één van de volgende, geldige en bij de opdracht passende
kwaliteitscertificaten: ISO-9000, EN 15224, HKZ, PREZO;
• of een actueel kwaliteitsplan / kwaliteitshandboek, passend
bij de Ondersteuning. Denk hierbij aan protocollen en een
beschrijving van gevolgde opleidingen
Een kopie van de polis van een marktconforme en adequate
verzekering of voorziening voor bedrijfsaansprakelijkheid van
minimaal twee miljoen Euro (€ 2.000.000,--) per gebeurtenis
Een regeling voor de afhandeling van klachten
(Klachtenregeling)
Een regeling voor medezeggenschap
Bijlage 6: Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
(UEA)
Een “Gedragsverklaring Aanbesteden” (of Verklaring Omtrent
Gedrag als er geen sprake is van een rechtspersoon)

Aan te leveren
conform
Bijlage 7

Artikel 15.7.a

Artikel 15.7.b

Artikel 15.7.d

Artikel 15.8
Artikel 15.9
Artikel 17.1
Artikel 17.2

Hieronder dient u aan te geven voor producten uw organisatie zich inschrijft:
Product
Paraaf
Begeleiding
Kortdurend verblijf
Kortdurend verblijf extra
Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
Volledige naam en rechtsvorm organisatie
Plaats en datum
Handtekening

Overige contactpersonen / informatie
Contactpersoon Inkoop/Contractmanagement
Voornaam
Emailadres contactpersoon
Telefoonnummer
Contactpersoon administratie en facturatie
Voornaam
Emailadres contactpersoon
Telefoonnummer

Paraaf

Rekeningnummer (IBAN)
AGB-code
Contactgegevens Gemeente Steenwijkerland
Contactpersoon Inkoop/Contractmanagement
Emailadres contactpersoon
Contactpersoon administratie en facturatie
Emailadres contactpersoon
Contactpersoon iWmo berichtenverkeer
Emailadres contactpersoon
Toegang Wmo Steenwijkerland

N.t.b.
inkoopwmo@steenwijkerland.nl
Margreet Wagteveld
Margreet.Wagteveld@steenwijkerland.nl
Dirk de Vries
Dirk.de.vries@steenwijkerland.nl
Consulenten@steenwijkerland.nl

Telefoonnummer

0521- 53 85 00 | 14 0521

Wmo Toezicht / meldpunt calamiteiten en geweld
Telefoonnummer

GGD IJsselland
038 428 19 66

