
 

 

N I E U W S M A I L I N G 

Week 7 – 2023 
 
Productieverantwoording 2022 
 
1 Februari is de derde aankondiging voor de productieverantwoording over 2022 verstuurd. De verantwoordingen 
kunnen ingediend worden via de Supplier Portal van VendorLink / ISPnext. Ook hiervoor zijn de uitnodigingen 
inmiddels verstuurd. Op onze website kunt u alle aankondigingen teruglezen. Hier vindt u ook de formats voor de 
verantwoordingen en voor de Bestuurlijke verantwoording. Bovendien zijn er enkele instructiefilmpjes en een 
handleiding voor het invullen van de formats en het indienen via de Supplier Portal geplaatst. 
 
 
Trajecttarieven en productieverantwoording 
 
Voor de maatwerkovereenkomsten Wmo en Jeugd segment 3 en 4 zijn trajecttarieven vastgesteld met daaraan 
gekoppeld maandtarieven; beide zijn te raadplegen via de Supplier Portal van VendorLink/ISPnext. De trajecttarieven 
stonden ook al op onze website. Sinds kort zijn hier ook de maandtarieven aan toegevoegd. Klik hier voor het 
complete overzicht.  
U dient bij een trajecttarief altijd maandelijks het vastgestelde maandtarief te declareren; ongeacht de duur in de 
toewijzing. Het is dus niet de bedoeling het maandtarief om te rekenen aan de hand van duur in de toewijzing. In de 
laatste maand kunt u het resterende bedrag declareren, mocht dat nodig zijn. U kunt de informatie hierover nalezen 
in de ‘Backoffice processen Jeugd en Wmo’, die u vindt op onze website. 
In hoeverre de huidige trajectduren in de diverse segmenten passend zijn is één van de onderwerpen van het 
herijkingsonderzoek. 
 
Bij het opmaken van de formats van de productieverantwoording is het uitgangspunt geweest dat maandelijks het 
maandtarief gedeclareerd wordt, zoals hierboven beschreven. We merken echter dat er aanbieders zijn die een 
ander maandbedrag gedeclareerd hebben. Om de formats toch op een juiste wijze in te vullen raden wij aan om per 
traject het totaal gedeclareerde bedrag in 2022 te delen door het maandtarief zoals vermeld in het format. En 
vervolgens het aantal maanden dat hieruit komt in te vullen in het daarvoor bestemde vakje. Dit kan een getal zijn 
met een cijfer achter de komma. Blijft er dan nog een afrondingsverschil dan kunt u dit toelichten in het daarvoor 
bestemde vakje onderaan op het format. 
 
 
VendorLink / ISPnext 
 
VendorLink, het contractbeheersysteem van de MGR is samengegaan met ISPnext. De naam VendorLink zal op 
termijn verdwijnen en vervangen worden door ISPnext. Vooralsnog gebruiken we de combinatie van beide namen. 
Met het samengaan is ook de look & feel van VendorLink/ISPnext en daarmee ook van de Supplier Portal veranderd. 
De handleiding voor de Supplier Portal is hierop aangepast. De functionaliteiten zijn vrijwel gelijk gebleven. U vindt 
de vernieuwde handleiding op onze website.  
 
 
Zoektool 
 
De Aanbieders zoektool heeft een update gehad. Het is nu mogelijk om voor het domein Jeugd gebruik te maken van 
drie extra filters: Expertise, Hulpbehoefte en Talen. 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/productieverantwoording-2022
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/tarieven-2022-en-2023
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/backoffice-processen
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/backoffice-processen
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/aanbieders-zoektool
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In het najaar van 2022 is er een uitvraag gedaan onder de jeugdhulpaanbieders om deze filters te vullen. Een groot 
gedeelte van deze aanbieders heeft de gevraagde informatie aangeleverd. De gegevens kunnen nog steeds 
aangeleverd worden via de Supplier Portal van VendorLink/ISPnext, waarna ze gekoppeld worden aan de zoektool. 
 
 
Bereikbaarheid MGR 
 
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 wisselende momenten, 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 
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