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Beste aanbieders, 
 
U en ook de gemeenten zitten volop in de implementatie van de nieuwe overeenkomsten die op 1 januari 2022 
ingaan. Bij deze implementatie hoort ook allerlei documentatie, die we nodig hebben voor een goede 
implementatie. In dit kader verzoeken wij u om kennis te nemen van onderstaande berichten.  
 
 
Correctie bericht indexatie  
 
20 Oktober hebben we u een bericht gestuurd betreffende de tarieven en indexatie van de producten 2022. In dit 
bericht is één kolom weggevallen (de trajecttarieven bij jeugd). Bovendien stonden er 2 verkeerde productcodes bij 
dyslexie: EED Diagnostiek (moet zijn 54L50) en EED Behandeling (moet zijn 54L51). Hier treft u de gecorrigeerde 
versie. 
 
 
Plekkenfinanciering Jeugd Bergen en Venlo 
 
De gemeenten Bergen en Venlo passen voor een aantal tenders Jeugd de zogenaamde plekkensystematiek toe. Dit is 
alleen van toepassing voor regionale overeenkomsten, dus niet de lokale. Het betreft de volgende overeenkomsten: 
• Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling - Duurzame daginvulling tender 169363 
• Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling - Opgroeiproblematiek jonge kind en Ernstig meervoudige 

beperking tender 169181 
• Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling - Terug naar school tender 169362 
• Segment 4 Ambulant - Ambulante hulp tender 171830 
• Segment 4 Ambulant - GGZ Jeugd tender 169365 
• Segment 4 Ambulant - Dyslexie tender 169117 
 
In tegenstelling tot wat er in het backoffice protocol Jeugd staat, kent de plekkensystematiek geen meerwerk, enkel 
maatwerk. Het protocol wordt hierop aangepast.  
16 December 2021 van 13.00 – 14.30 uur is er een presentatie voor de aanbieders over de plekkensystematiek.  De 
uitnodigingen hiervoor zijn reeds verzonden aan betreffende aanbieders.  
 
 
Q&A bijeenkomsten backoffice 
 
3 November zijn er Q&A bijeenkomsten geweest voor de domeinen Jeugd en Wmo. Tijdens en na deze 
bijeenkomsten zijn er aanvullende vragen gesteld, de beantwoording hiervan treft u hier.  
Via deze link komt u op onze websitepagina waarop de opnames terug te zien zijn (zie onder ‘Downloads’).  
 
 
Rechtmatigheid en verantwoording 2022 
 
Hier treft u informatie over de werkwijze voor de verantwoording over het jaar 2022 (die plaatsvindt in 2023). In 
grote lijnen verandert er voor de aanbieders weinig tot niets ten opzichte van de huidige situatie. 
 

 
Bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via: 
• E-mail: info@sdln.nl  

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Inkoop%202022/Nieuwsbrief%20indexatie_13-12.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Backoffice/QA%20sessies%20jeugd%20en%20Wmo%203%20november%202021.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/backoffice/berichtenverkeer-en-declaratie
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Beleidsdocumenten/Plan%20van%20aanpak%20verantwoording%20aanbiedersversie_def.pdf
mailto:info@sdln.nl


• Telefoon:    088 – 678 15 00 (ma-vr. van 9.00 tot 16.00 uur). 
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@sdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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