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Week 12 – 2023 
 
Productieverantwoording 2022 
 
Vele aanbieders hebben inmiddels de productieverantwoording over 2022 ingediend, via de supplier portal van 
VendorLink / ISPNext. De aanbieders die de definitieve verantwoording nog niet ingediend hebben willen we bij deze 
nadrukkelijk wijzen op de uiterste inleverdatum van 31 maart 2023. U kunt alle informatie over de 
productieverantwoording terug vinden op onze website. 
 
 
Pilot plekken en trajecten Jeugdhulp 
  
Momenteel hebben de zeven regiogemeenten gekozen voor meerdere bekostigingssystematieken op Jeugd segment 
3 (dagbesteding en dagbehandeling) en voor geheel segment 4 (ambulant).  
Deze bestaan uit:  
• Trajecten in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel en Gennep  

Bekostigingssystematiek waar, ongeacht looptijd van indicatie, een vast bedrag voor een indicatie (traject) wordt 
betaald.  

• Plekken in de gemeenten Venlo en Bergen  
Bekostigingssystematiek waar naar rato van looptijd een bedrag wordt betaald voor een indicatie. Bij een 
langere indicatie wordt meer betaald en bij een kortere indicatie minder.  

 
Naast deze bekostigingssystematieken kunnen ook maatwerktrajecten (PxQ) worden ingezet.  
Het structureel blijven werken met verschillende bekostigingssystematieken binnen hetzelfde segment is 
onwenselijk. Een pilot is opgezet om te onderzoeken welke systematiek op welke producten/segmenten het meest 
passend is. Als onderdeel van de pilot wordt een evaluatie uitgevoerd naar de voor- en nadelen van het werken met 
zowel plekken als trajecten. Het doel van de pilot en de evaluatie is dat alle gemeenten op dezelfde wijze hun 
bekostigingssytematiek toepassen.   
  
Onderdeel van de evaluatie is alle betrokkenen: toegang, backoffice, financiën en management van zowel 
aanbieders als gemeenten te bevragen over de voor- en nadelen van de verschillende bekostigingssytematieken. 
Bijgevoegd de link naar de vragenlijst: https://surveys.enalyzer.com?pid=r5b3qn3d.  
  
We willen alle aanbieders van regionale raamovereenkomsten Jeugd segment 3 en/of 4 verzoeken deze vragenlijst 
binnen de eigen organisatie uit te zetten. De vragenlijst kan tot en met 31 maart ingevuld worden.   
 
 
Handboeken Jeugd en Wmo 
 
Onlangs zijn de handboeken Jeugd en Wmo ten behoeve van aanbieders geactualiseerd. De meest actuele versie van 
de handboeken is altijd te vinden op onze website. In ieder handboek is in het hoofdstuk Inleiding een overzicht 
opgenomen van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. 
  

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/productieverantwoording-2022
https://surveys.enalyzer.com/?pid=r5b3qn3d
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/handboeken
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Kopgroep Wmo Maatwerkdiensten gestart 
 

 
Van links naar rechts de vertegenwoordigers van de Wmo segmenten: Staand: Anne Degenaar (2A), Danielle Golsteijn (2B), Carla van Herten (2B), Anne van den 
Munckhof (MGR), Maud Eekers (2B), Jamara der Meer (1A), Martijn Koopmans (1A), Lodewijk Brüll (1A), Imke Verdellen (1A) Zittend: Tim van Eerden (2B) Tannie 
Peters (1B), Mariska Boon (1B), Karin Pama (2A).  

 
Op 23 januari 2023 is de kopgroep Wmo Maatwerkdiensten gestart. Een brede vertegenwoordiging vanuit 
gemeenten, MGR en aanbieders kwamen bij elkaar om een start te maken voor een gezamenlijke aanpak rondom de 
ontwikkeldoelen en KPI’s zoals omschreven in de aanbestedingsleidraden voor de segmenten1A1, 1A2, 1B, 2A en 2B. 
Het gaat dan om (ambulante) begeleiding of ondersteuning en dagbesteding gericht op alle groepen in de 
samenleving. 
 
De vertegenwoordiging vanuit de aanbieders bestaat uit de (strategisch) regionale aanbieders, die gezamenlijk met 
de gemeenten en de MGR gaan werken aan de ontwikkeldoelen die voorliggen. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand 
van pilots. Daarnaast kijkt de groep ook naar de relatie tussen de ontwikkeldoelen en de te behalen KPI’s. 
De organisaties die deelnemen zijn: MET ggz, Moveoo, MenzSamen, SGL, Incluzio Uitvoering, PSW, Coöperatie 
Limburgse Zorgboeren, Zorggroep en Proteion. Zie ook de bijgevoegde foto. 
 
Er zijn staan dit jaar in ieder geval nog 3 bijeenkomsten ingepland op 20 maart, 16 juni en 2 oktober. De verslagen 
van deze overleggen zijn te raadplegen op de Jeugd en Wmo pagina op de website van de MGR. In het verslag van 23 
januari zijn tevens de contactgegevens van de deelnemers opgenomen. Mocht u vragen of reacties hebben aan de 
hand van de verslagen, aarzel dan niet om ons te contacteren! 
 
 
Verwijsindex Risicojongeren 
 
De factsheet Verwijsindex Risicojongeren Noord- en Midden-Limburg is geactualiseerd. U vindt de laatste versie op 
onze website.  
 
 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/jeugd-en-wmo
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/handboeken
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Reminder: het laatste Seminar Verwijsindex Noord- en Midden – Limburg staat gepland op donderdag 1 juni 2023 
om 15.00 uur. Dit is een online sessie. U kunt zich voor deelname aanmelden 
via  SociaalDomeinInwoners1@gennep.nl  
 
 
Personele wijzigingen MGR 
 
Monique Schmidt (contractmanager Participatie) is per 1 maart uit dienst van de MGR; zij heeft een functie aanvaard 
als senior consultant bij Q-Consult Zorg. Ook Susan Kolman (contractmanager Jeugd) heeft aangeven de MGR te 
verlaten; zij zal zich geheel richten op haar werkzaamheden in de gemeente Venlo. We wensen beide dames veel 
succes bij hun nieuwe werkzaamheden. 
 
We zijn verheugd te kunnen melden dat ons team uitgebreid wordt met enkele nieuwe collega’s: 
Paul Bongers, Meggie van der Poel en Gillian Lion komen in dienst als contractmanager. Paul start op 1 april en 
Meggie en Gilian op 1 mei. 
Ook Aukje Bosman start 1 mei. Aukje gaat de functie van voorzitter Bijzondere Toegang vervullen. Deze functie is 
onderdeel van het toegangsproces van Jeugd segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met 
verblijf. 
 
We heten onze nieuwe collega’s van harte welkom. 
 
 
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 
Keizersveld 91B 
5803 AP  Venray 
info@sdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
 
 
 

mailto:SociaalDomeinInwoners1@gennep.nl
mailto:info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
mailto:info@mgrsdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/

