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Informatie op de website 
 
Graag verwijzen wij u naar onze website waarop u veel interessante informatie vindt. Op het tabblad Uitvoering zijn 
onder andere de werkafspraken, informatie over de backoffice processen, de Aanbieders zoektool en handboeken 
geplaatst. In de handboeken is alle informatie te vinden over het indiceren van de maatwerkvoorzieningen en de 
segmentindeling met achtergrondinformatie. Op dit tabblad vindt u ook de button ‘Gemeentelijke toegang’. Deze 
informatie is bestemd voor de medewerkers toegang van de 7 gemeenten en is alleen via een inlogcode te 
benaderen.  
Op het tabblad Inkoop vindt u onder de kop ‘Inkoop en gecontracteerde aanbieders 2022’ onder andere alle 
aanbestedingsleidraden, bijlagen en Nota’s van Inlichtingen van de aanbestedingen van afgelopen jaar. 
 
 
Inhoudelijke aanpassingen afspraken jeugdhulp 
 
We zijn inmiddels een maand onderweg met de nieuwe (inkoop)afspraken. Hoewel het voor iedereen wennen is, 
lopen veel zaken goed en zoals ze vooraf bedoeld zijn. Enkele zaken vragen om enige bijstelling, omdat ze onduidelijk 
zijn of niet werken op de manier hoe het bedoeld is. Deze aanpassingen doen we in de handboeken (voor verwijzers 
en aanbieders) en willen we met dit bericht graag onder de aandacht brengen. 
In het handboek voor verwijzers jeugdhulp is na de inhoudsopgave een pagina opgenomen met alle wijzigingen. De 
belangrijkste wijzigingen: 
• Zaterdagopvang (segment 3 jeugd) krijgt de naam: Respijtzorg dagbesteding. De term zaterdagopvang zorgt voor 

verwarring. Aangezien de andere trajecten onder duurzame daginvulling namen hebben die de doelen van het 
traject beschrijven, kiezen we ervoor dit door te trekken naar dit traject. Productcode, tarief en inhoud blijven 
hetzelfde. De instructie van inzetten van duurzame daginvulling passend bij de doelen is aangescherpt en de 
stapelingsmatrix is hierop aangepast. 

• GGZ in combinatie met Ambulante hulp Perspectief 1, 2 of duurzaam: We zien in de praktijk dat (met name bij 
huisartsverwijzingen) naast een GGZ-traject ook een ambulant traject (meestal Perspectief 1 of 2) wordt 
aangevraagd. Dit is niet de bedoeling. GGZ is, zoals ook te lezen in de aanbestedingsleidraad en de handboeken, 
een integraal product, waar systemisch werken ook onderdeel van is. Hier is de stapelingsmatrix op 
aangescherpt. 

• Bij Perspectief 1 en 2 stond een aantal hulpvormen expliciet genoemd (BOR, ONS, KUK). Dit is verwijderd, want 
dit is het HOE en dat is aan de aanbieder. De verwijzer zet dus expliciet Perspectief 1 of 2 (of een andere 
hulpvorm) in, welke hulpvorm dan specifiek wordt ingezet (het HOE) is aan de aanbieder. Afspraken over 
rechterlijke verwijzingen naar deze hulpvormen worden in de daarvoor bestemde gremia gemaakt. 

 
 
Meldplicht zorg- en jeugdhulpaanbieders 
 
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet 
toelating zorginstellingen (Wtzi). 
Er zijn nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders met onder andere een meldplicht en een 
vergunningstelsel. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit 
te vergroten.  
 
Zie verder onder: Home | Toetreding zorgaanbieders. Hier vindt u meer informatie met o.a. een stroomschema 
(daarin kunt u zien welke situatie op u van toepassing is en u komt dan uit bij een stappenplan dat voor uw situatie 
geldt) en een ‘knop’ om u als een zorg- of jeugdhulpaanbieder te melden. 
 
 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop-
https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/


Productieverantwoording 2021  
 
Op 27 januari 2022 is de derde aankondiging betreffende de productieverantwoording 2021 verstuurd. Deze is 
gericht aan de algemene e-mailadressen en aan de financiële contactpersonen van de aanbieders die in 2021 een 
overeenkomst hadden. U leest dit bericht hier. Op onze website vindt u alle informatie over de 
productieverantwoording 2021. 
 
 
Bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via: 
• E-mail: info@sdln.nl  
• Telefoon:    088 – 678 15 00 (ma-do. van 9.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 9.00 – 12.00 uur). 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, dat kan via de homepage van onze website, beneden in het scherm.  
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Keizersveld 91B 
5803 AP  Venray 
info@sdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
 
 

 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Verantwoording%202021/Aankondiging%203%20Productieverantwoording%202021%202022-01-27.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/productieverantwoording-2021
mailto:info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
mailto:info@mgrsdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/

