
Stappenplan Supplier Portal

‘Heropening aanmeldingsprocedure conform open house Jeugdhulp H10 2021 e.v.’.
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Bent u nog niet eerder ingelogd in VendorLink dan moet u de volgende stappen ondernemen. 
Wanneer u al een keer eerder bent ingelogd in de Supplier Portal dan kunt u deze stappen 
overslaan.
- Ga naar https://app2.vendorlink.nl/supplier/
- Klik op de button Eerste keer inloggen?,1.2. 
- Vul uw e-mailadres in, dit is namelijk ook uw gebruikersnaam
- Klik op de knop Verstuur Resetlink,1.3.
- U krijgt nu een mail met een link waar op u moet klikken
- In het geopende scherm kunt u een wachtwoord aanmaken (minimaal 8 karakters)
 

1. Instructie eerste keer inloggen in VendorLink Supplier Portal
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Heeft u vragen omtrent inloggen of  invullen van de vragen? Op onze supportpagina staat een  
link naar het stappenplan en overige informatie inzake het werken met VendorLink. Heeft u hulp 
nodig bij het gebruik van de SupplierPortal, stel dan uw vraag via de Support button, 1. Op 
werkdagen zullen we uw vragen oppakken en beantwoorden.

Bij wie moet ik zijn voor vragen over de VendorLink Supplier Portal?

U heeft een uitnodiging ontvangen van Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden om via de 
VendorLink Supplier Portal deel te nemen de RFQ aanvraag t.b.v.  Heropening 
aanmeldingsprocedure conform open house Jeugdhulp H10 2021 e.v.. In dit stappenplan 
worden onderstaande onderdelen uitgelegd:
1. Eerste keer inloggen in de VendorLink Supplier Portal
2. Opvragen van de RFQ-aanvraag en inzien van planning en documenten
3. Stellen van vragen
4. Toevoegen van documenten
5. Invullen van vragenlijsten

Inleiding 

1.2
Gebruikersnaam:

1.3
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Aan de rechterkant van het scherm ziet u de planning. Wanneer is de aanvraag gepubliceerd, 
wat is het uiterste moment voor het indienen van de vragen, wanneer moet de offerte ingediend 
worden en wanneer is de datum van de gunning.

2.5 Planning

Onder bijlagen worden documenten getoond ter ondersteuning van de offerte aanvraag.

2.4 Bijlagen

Aan de linkerkant vind u de introductie zoals die is neergezet door de aanbiedende partij. Hier 
staat een korte beschrijving van de aanvraag.

2.3 Introductie

Wanneer u bent ingelogd ziet u linksboven in het scherm RFQ – Offerteaanvraag, 2.1 
Hieronder staat de uitvraag waarvoor u bent uitgenodigd. Klik op de offerte aanvraag en de 
details verschijnen, 2.2

2. Opvragen van de offerte aanvraag

2.5

2.4

2.3

2.1
2.2
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3. Stellen van vragen

Mocht u vragen willen stellen omtrent de offerte aanvraag dan kan dit op het tabblad Vragen, 
3.1. Er zijn twee verschillende tabellen. De bovenste tabel is voor uw eigen vragen. Hier kunt u 
vragen toevoegen, klik op de knop Toevoegen vraag, 3.2. Bij het stellen van de vraag is er de 
mogelijkheid om te refereren aan een vraag uit de vragenlijst 3.3. Klik vervolgens op Toevoegen 
om de vraag toe te voegen, 3.4. Wanneer alle vragen die u wilt stellen zijn toegevoegd klikt u op 
de groene knop  Verstuur vragen, 3.5. Vragen kunnen gesteld worden tot aan de aangegeven 
datum. Vervolgens zal Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden de vragen beantwoorden en deze 
publiceren. Wanneer Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden de vragen heeft beantwoord 
ontvangt u een mail ter notificatie.

3.4

3.3

3.2

3.5

3.1

  1.20 km-eis
  2.Administratie/berichten
  3.Beëindiging/ontbinding overeenkomst
  4.Bestedingsruimte
  5.Contractmanagement
  6.Controle
  7.Definitie
  8.Doorlooptijden
  9.EED
10.Escalatie/Boetes
11.Forensisch
12.Geschiktheidseisen
13.Herzieningen
14.Hoofd- en ondernemerschap
15.Inkoop/Juridisch
16.Inschrijving/Inschrijvingsdocumenten
17.Integraal en systeemgericht werken
18.Klachtenprocedure

19.Leer- en ontwikkeltafels
20.Lokale teams
21.Marketing
22.Meten
23.Nazorg
24.Op- en afschaling
25.Overig
26.Omvang opdracht
27.Privacy
28.Productbeschrijvingen
29.Rapportage
30.Regie
31.SROI
32.Tarieven en bekostiging
33.Termijnen
34.Verwijzing
35.Zorg continuïteit
36.Vendorlink
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4. Toevoegen van documenten

In dit tabblad kan door Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden gevraagd worden om 
documenten te beoordelen in te vullen en weer te uploaden. Tevens wordt dit gebruikt om extra 
documenten als ondersteuning van de offerte te uploaden. Wanneer er een document gevraagd 
wordt dan drukt u op één van de regels 4.1. Een pop-up window verschijnt waar u de 
documenten kunt uploaden 4.2. 

5. Invullen van vragenlijsten

Bij het tabblad Vragenlijsten staan de vragen met eisen en wensen zoals Servicebureau
Jeugdhulp Haaglanden deze heeft klaar gezet. Klik op de naam van de vragenlijst,  5.1 en er zal 
een vragenformulier zichtbaar worden. De vragenlijst en antwoord mogelijkheden spreken voor 
zich.

5.1

5

4

4.1
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Versturen naar klant

Wanneer u alles heeft ingevuld kunt u alle tabbladen nog een keer langslopen om alles goed te 
controleren. Wanneer alles is gecontrolleerd drukt u op de Verstuur naar klant knop, 6. De 
offerte aanvraag is verstuurd naar de aanvrager. U kunt tijdens het wachten op reactie van de 
aanvrager in de supplier portal inloggen om de status m.b.t. gepubliceerde vragen te bekijken.
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Heeft u vragen omtrent inloggen of  invullen van de vragen? Op onze supportpagina staat een  
link naar het stappen plan en overige informatie inzake het werken met VendorLink. Heeft u hulp 
nodig bij het gebruik van de SupplierPortal, stel dan uw vraag via de Support button 7. Op 
werkdagen zullen we uw vragen oppakken en beantwoorden.

Bij wie moet ik zijn voor vragen over de VendorLink Supplier Portal?


