
Beste zorgaanbieder, 

U bent in de afgelopen periode geïnformeerd dat de drie inkoopregio’s Eindhoven, Dommelvallei+ en Helmond & 

Peelgemeenten uit elkaar zijn gegaan. Het rest de inkoopregio’s alleen nog om dit uiteengaan in Negometrix in de 

basistender 68000 door te voeren. Hiertoe is door de inkoopregio’s gezamenlijk met Negometrix een plan 

opgesteld om dit te bewerkstelligen. Er zullen in de komende weken een aantal wijzigingen plaatsvinden waarvan 

u mogelijk hinder ondervindt. Over de wijzigingen die voor u van toepassing zijn, wordt u in deze brief 

geïnformeerd. 

Doorvoeren van wijzigingen 

Op dit moment is het zo dat u zelf verantwoordelijk bent voor het doorvoeren van wijzigingen in de basistender 

(met kenmerk 68000). Deze wijzigingen gelden voor alle betrokken inkoopregio’s. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 

wijzigingen van contactgegevens (namen, e-mailadressen, telefoonnummers), IBAN nummers en/of AGB codes. 

Het wijzigen van dergelijke gegevens is belangrijk omdat de door u opgevoerde gegevens wekelijks worden 

geëxporteerd uit Negometrix en vervolgens worden ingelezen in de backofficesystemen van de desbetreffende 

gemeenten.  

Zoals hiervoor beschreven gaan de inkooporganisatie Eindhoven (regio Eindhoven) en de inkooporganisaties 

Dommelvallei+ en Helmond & Peelgemeenten ( BIZOB) uiteen in twee aparte omgevingen. Om dit te 

bewerkstelligen is een kopie gemaakt van de Tender basisgegevens. Deze is inmiddels live, waardoor er twee 

aparte tenders zijn ontstaan: 

1. De huidige Tender basisgegevens  68000, welke van toepassing is op de inkoopregio 

Eindhoven(Eindhoven). 

2. De nieuwe Tender basisgegevens 115816, welke  van toepassing is op de inkoopregio Helmond & 

Peelgemeenten en Dommelvallei+ (BIZOB). 

Aangezien u deelnemer bent in de basisgegevens tender 68000 bent u automatisch gekoppeld aan de nieuwe 

tender. Vanaf 14 februari 2019 ziet u in uw Negometrix omgeving dus een extra (tweede) tender basisgegevens: 

“115816 Sociaal Domein Regio Zuidoost-Brabant Basisgegevens”.   

Indien u een contract heeft in slechts één van bovengenoemde inkoopregio’s zal uw inschrijving in de tender van 

de inkoopregio waarmee u geen contract heeft, de status ‘beëindigd’ krijgen en worden ‘vergrendeld’. Wilt u 

wijzigingen aanbrengen of uw inschrijving uit de betreffende tender verwijderen, dan kunt u contact opnemen met 

de betreffende inkoopregio (zie verderop contactgegevens). 

Heeft u voor beide inkoopregio’s een contract, let er dan op dat u vanaf nu wijzingen van uw basisgegevens 

doorvoert in beide tenders.  

Inkoopregio Eindhoven  

Gemeente Eindhoven verzorgt ten eerste de inkoop van specialistische jeugdhulp en jeugdverblijf voor 11 

regiomeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de 

Mierden, Valkenswaard en Veldhoven).  

Daarnaast is de gemeente Eindhoven aangewezen als centrumgemeente voor Beschermd Thuis voor 14 

regiogemeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, 

Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre).  

De inkoop van de WMO en participatie ten slotte wordt door de gemeente Eindhoven enkel voor de eigen 

gemeente verzorgd.  

Zoals hierboven beschreven blijft de tender Basisgegevens met nummer 68000 intact. Vanaf 14 februari 2019 

geldt deze alleen voor de inkoopregio Eindhoven. U kunt tender 68000 Basisgegevens Inkoopregio 

Eindhoven bereiken via de volgende link: 

Tender 68000 Sociaal Domein Regio Zuidoost-Brabant Basisgegevens  

  

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=68000&tab=1&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False


Inkoopregio Dommelvallei+ & Helmond en de Peelgemeenten 

De inkoopregio Helmond en Peelgemeenten verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp en jeugdhulp met 

verblijf voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, De inkoopregio 

Dommelvallei+ verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf en begeleiding WMO voor 

de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre. 

Vanaf 14 februari kunt u voor de inkoopregio Dommelvallei+ en Helmond/Peelgemeenten terecht bij tender 

basisgegevens 115816. U kunt deze bereiken via de volgende link: 

Tender 115816 Sociaal Domein Dommelvallei+ en Helmond & Peelgemeenten  

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben in relatie tot uw contract in de desbetreffende inkoopregio, 

dan kunt u contact opnemen door uw vraag te stellen aan: 

 Inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl (inkoopregio Eindhoven) en/of  

 Contractbeheer@bizob.nl (inkoopregio Helmond & de Peelgemeenten en de Dommelvallei+ (BIZOB) 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

De inkoopteams regio Eindhoven, Regio Dommelvallei+/Helmond & Peelgemeenten. 
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