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SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE
DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Vooraankondiging

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht

Nationale identificatie:
111720547

Postadres:
Spuiboulevard 300

Plaats:
DORDRECHT

NUTS-code:
NL

Postcode:
3311GR

Land:
NL

Contactpersoon:
Sander Clement

Telefoon:
+31 612257976

E-mail:
inkoop@drechtsteden.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.servicegemeentedordrecht.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

mailto:inkoop@drechtsteden.nl
http://www.servicegemeentedordrecht.nl
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I.3) COMMUNICATIE

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden
verkregen op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/
akid/48145dad5f6c69782c26d033a917ec31

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) HOOFDACTIVITEIT

• Algemene overheidsdiensten

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/48145dad5f6c69782c26d033a917ec31
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/48145dad5f6c69782c26d033a917ec31
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

220038GDD Buurtwerk, Jongerenwerk en Sociaal Wijkteam Dordrecht

Referentienummer: 220038GDD

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
85000000 - Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Vanaf 2023 worden de taken van het Sociaal Wijkteam en het Buurt- en Jongerenwerk
integraal en in samenwerking uitgevoerd door één of meer te contracteren organisaties.
Bestaande subsidierelatie met partijen worden afgebouwd, en de opdracht voor het Sociaal
Wijkteam en het Buurt- en Jongerenwerk wordt in de 2022 door middel van een SAS-
procedure aanbesteed.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -
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II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL33A Zuidoost-Zuid-Holland

Voornaamste plaats van uitvoering:
Dordrecht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

De indicatieve financiële omvang bedraagt EUR 12.000.000 tot 13.000.000 per jaar.

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.3) VERMOEDELIJKE DATUM VAN DE BEKENDMAKING VAN DE
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

01/06/2022
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

Vanaf 2023 worden de taken van het Sociaal Wijkteam en het Buurt- en Jongerenwerk
integraal en in samenwerking uitgevoerd door één of meer te contracteren organisaties.
Bestaande subsidierelatie met partijen worden afgebouwd, en de opdracht voor het Sociaal
Wijkteam en het Buurt- en Jongerenwerk wordt in de 2022 door middel van een SAS-
procedure aanbesteed. De meerjarige financiering geeft de organisaties de mogelijkheid om
fundamenteler te werken aan het behalen van doelstellingen in het Sociaal Domein. Vanuit
vertrouwen en draagvlak werken de organisaties vanaf 2023 gezamenlijk en integraal aan een
aantal maatschappelijke doelen, waarbij taken transparant gekoppeld zijn aan financiën èn
kwaliteit en er reële afspraken over de inhoudelijke ontwikkeling, te behalen doelen èn de
financiën zijn. De gemeente kiest hierbij voor een groeimodel. In deze eerste 4 jaar betreft de
opdracht de taken van het Sociaal Wijkteam, het Jongerenwerk & Buurtwerk. Daarna volgen
mogelijk ook aanpalende activiteiten. Beoogd is een opdrachtverlening voor een initiële
periode van 2 jaar met opties tot verlenging, gebaseerd op een taakgerichte bekostiging.
Beschikbare middelen bedragen ca € 12.000.000 tot € 13.000.000 per jaar.
De gemeente kent vanuit de Europese richtlijnen en de Nederlandse Aanbestedingswet
2012 de verplichting om overheidsopdrachten publiekelijk aan te kondigen. Inzake deze
opdracht geldt de vereenvoudigde procedure die wordt beschreven in de Aanbestedingswet
2012 in artikel 2.38 en artikel 2.39. De dienstverlening als zodanig is geclassificeerd als
sociale en andere specifieke dienst (SAS), onder vermelding van CPV-code 85000000-9
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.
Deze vooraankondiging is een oproep tot mededinging in de SAS-procedure voor de
uitvoering van taken ten behoeve van Buurtwerk, Jongerenwerk en het Sociaal Wijkteam.
De vooraankondiging is de enige bekendmaking voor deze opdracht voorafgaand aan de
procedure. De gunningsbeslissing voor deze opdracht wordt kenbaar gemaakt via TenderNed.
De SAS-procedure verloopt op hoofdlijnen in de volgende stappen:
1. De vooraankondiging wordt kenbaar gemaakt uiterlijk 1 april 2022. Organisaties kunnen
zich als geïnteresseerde melden via inkoop@drechtsteden.nl, met opgave van naam
en adresgegevens van de organisatie, en naam, functie, telefoon- en emailadres van de
contactpersoon.
2. Op 1 juni 2022 wordt aan geregistreerde organisaties een inkoopdocument waarin
opgenomen een beschrijving van de selectie-, dialoog- en inschrijvingsfase. De beschrijving
bevat de wijze van aanmelding, wijze van toetsing en selectie van gegadigden en wijze van
beoordeling en gunning van inschrijvingen.
3. Tot uiterlijk 1 juli 2022 kunnen geïnteresseerde ondernemingen zich aanmelden voor
deelname aan de aanbestedingsprocedure.
4. In de periode 1 juli 2022 tot 30 september 2022 vindt toetsing en selectie van gegadigden
plaats die uitgenodigd worden voor de dialoogfase. In de dialoogfase werkt de gemeente in
dialoog (minimaal 2 dialoogronden) met geselecteerde gegadigden de doelen, kernbedingen
en randvoorwaarden van de opdracht verder uit. Gegadigden dienen hiertoe een concept plan
van aanpak in.
5. Uiterlijk 30 september 2022 dienen gegadigden een inschrijving met een definitief plan
van aanpak in.
6. In de periode van 1 oktober 2022 tot 1 november 2022 toetst en beoordeelt de gemeente
de ontvangen inschrijvingen aan de hand van gunningscriteria en beoordelingsmethodiek
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beschreven in de inkoopdocumenten. De inschrijver met de beste inschrijving krijgt de
opdracht voorlopig gegund. Als geen van de afgewezen inschrijvers bezwaar maakt, kan de
opdracht definitief gegund worden aan de winnende inschrijver(s).
Aan de bovenstaande stappen en data kunnen geen rechten ontleend worden.
Contactpunt aanmelding: inkoop@drechtsteden.nl, met opgave van naam en adresgegevens
van de organisatie, en naam, functie, telefoon- en emailadres van de contactpersoon.

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

01/04/2022


