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Geachte aanbieder, 
 
Hierbij ontvangt u eerste nieuwsmailing van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord. Wij willen u via 
deze weg op gezette tijden informeren over nieuws en ontwikkelingen omtrent de inkoop binnen het 
sociale domein. Wij trachten het nieuws van de MGR voortaan zoveel mogelijk te bundelen in deze 
mailing zodat wij u niet wordt overstelpt door afzonderlijke mails of verzoeken. U vindt deze 
informatie daarnaast ook altijd terug op onze website https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/. 
 
 
Aanpak en planning ontwikkeltafels 2016 
 
In 2016 gaan we weer verder met de ontwikkeltafels. Doelstelling van deze tafels is om een vervolg 
te geven aan de in 2015 ingezette ontwikkeling om te komen tot innovatie binnen de verschillende 
domeinen. Daarbij is de intentie om de aandacht te verschuiven van transitie naar transformatie. 
Tegelijkertijd wordt de in gang gezette beweging naar vereenvoudiging en meer transparantie 
doorgezet. Uiteindelijk geldt ook voor de ontwikkeltafels in 2016 dat dit moet leiden tot vastgelegde 
afspraken in de overeenkomst en bijlagen.  
 
Lees hier meer over de aanpak en de planning voor 2016. 
 
 
Praat mee aan de ontwikkeltafels 
 
U kunt in 2016 ook weer meepraten en meedenken. We gaan werken aan de thema’s Prijs, Prestatie, 
Kwaliteit & Monitoring en Overeenkomsten. Wilt u over een van deze thema’s meepraten? Dat kan! 
Lees hier meer. 
 
 
Stand van zaken inkoop 2016 
 
De beoordeling van de aanbiedingen voor 2016 is nog in volle gang. Met alle aanbieders die uiterlijk 
op 20 oktober 2015 een aanbieding hebben ingediend is inmiddels contact opgenomen. Veel van 
deze aanbiedingen zijn al akkoord bevonden en daarvoor zijn ook de toelatingsbrief en tekenblad(en) 
verstuurd. In deze totaallijst vindt u alle aanbieders die akkoord zijn bevonden en over een 
getekende overeenkomst beschikken. Staat uw organisatie er niet bij? Dan loopt er waarschijnlijk 
nog een herstelactie. Aanbiedingen die na 20 oktober zijn ingediend worden zo snel mogelijk 
beoordeeld. 
 
 
 
 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Planning%20en%20aanpak%20OTs%202016.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/deelname-2016
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Inkoop2016/Overeenkomsten/Bijlage%201%20-%20Overzicht%20opdrachtnemers%202016%20dd%208-12-2015.xlsx


Zoektool voor aanbieders 
 
De afgelopen maanden is de MGR druk bezig geweest met het ontwikkelen van een zoekfunctie naar 
aanbieders op de website van de MGR. Met deze zoekfunctie kunnen gemeenten en andere 
verwijzers bij een hulpvraag gemakkelijk tot een selectie van gecontracteerde aanbieders komen. De 
functie bevindt zich nu in een testfase en zal naar verwachting in januari 2016 worden opengesteld. 
Gecontracteerde aanbieders zullen wij in januari benaderen om via de website hun informatie bij te 
werken zodat zij op de juiste onderwerpen en doelgroepen ‘gevonden’ kunnen worden. 
 
 

 
 
Verder is de MGR bezig met een contractmanagementsysteem. Hierin worden alle contracten met 
aanbieders centraal bewaard en beheerd. Omdat dit systeem later de lucht ingaat dan de zoektool 
zal het contractmanagementsysteem de gegevens zoveel mogelijk inlezen vanuit de zoektool. 
 
 
Productcodes 2016 
 
Voor de Wmo en de Jeugdwet is landelijk een nieuwe versie van de productcodelijst beschikbaar 
gesteld. De aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van 2015 zijn tot stand gekomen door de 
inbreng van gemeenten, gecertificeerde instellingen en (jeugd)zorgaanbieders. De landelijk 
vastgestelde zogeheten iWmo2.0- en iJw2.0-codes zijn terug te vinden op istandaarden.nl. Vanaf 1 
januari 2016 versturen het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) en Vecozo alleen nog berichten 
iWmo en iJw volgens deze standaarden 2.0. De standaarden 2.0 maken het berichtenverkeer tussen 
gemeenten en zorgaanbieders gemakkelijker en gebruikersvriendelijker. Zie voor meer informatie 
www.visd.nl, onder standaarden 2.0. 
 
 
 
 
 

http://www.istandaarden.nl/
www.visd.nl
https://www.visd.nl/visd/producten/standaarden-20


Download 
In het product- en prijzenblad bij de uitvraag 2016 zijn voor zover bekend de nieuwe codes 
gehanteerd. Omdat deze codes op het moment van uitvraag nog niet voor alle diensten bekend 
waren, is de term ‘code volgt’ gehanteerd. Nu zijn alle diensten voorzien van een nieuwe code 
waarbij het merendeel de landelijk vastgestelde codes heeft. Slechts voor enkele specifieke diensten 
is een aparte regionale code opgenomen. U kunt hier de complete lijst downloaden. 
 
Toelichting 
De tabel is zo opgezet dat deze maximaal aansluit bij de wijze waarop in de gemeenten door de 
toegang wordt verwezen. Als eerste wordt in de pijler aangegeven onder welk wettelijk kader de 
betreffende dienst valt. Aangezien de gemeenten in Limburg-Noord de zogeheten 
arrangementenwaaier als kapstok in de toegang gebruiken, zijn de kolommen leefdomeinen en 
indeling maatwerk monitor 2016 opgenomen. Hierna worden de in de uitvraag gebruikte 
productomschrijvingen 2016 met bijbehorende iWmo2.0- en iJw2.0-codes onder productcode 2016 
aangegeven. Ook zijn de oude NZa-codes aangegeven onder productcodes NZa. Tenslotte zijn voor de 
volledigheid en transitie ook de dit jaar gehanteerde productomschrijvingen 2015 en productcodes 
2015 opgenomen. Let op: deze zijn in 2016 niet meer van toepassing!  
 
U dient bij uw registratie en facturering gebruik te maken van de aangegeven codes (iWmo2.0- en 
iJw2.0). Daarbij geldt dat uitsluitend kan worden gefactureerd voor de diensten waarover in de 
overeenkomst en bijbehorend product- en prijzenblad afspraken zijn gemaakt. 
 
 
Uitschrijven 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt op gezette tijden. Wilt u zich uitschrijven op uw emailadres, stuurt u dan 
een reply met als onderwerp “uitschrijven”. 
 
 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
Postbus 293, 5800 AG Venray 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/ProductCodes%20incl%20koppeling%202015-2016.xlsx

