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Continue toetreding van aanbieders 
 
Sinds 6 oktober 2015 hebben bijna 300 aanbieders een aanbieding ingediend voor het jaar 2016. Het is nog steeds 
mogelijk om aanbiedingen in te dienen. Nieuwe aanbieders kunnen voor het eerst een aanbieding indienen en voor 
bestaande opdrachtnemers bestaat de mogelijkheid hun aanbieding uit te breiden. Meer informatie, onder andere 
over welke documenten door welk soort aanbieder moeten worden ingediend, vindt u op de Inkooppagina. 
 
 
Zoektool naar aanbieders 
 
In een aparte e-mail van 11 januari jl. hebben wij u geïnformeerd over de lancering van de zoektool waarmee 
aanbieders gevonden kunnen worden. De zoektool is te benaderen via onze website: https://sociaaldomein-
limburgnoord.nl/inkoop/zoek-aanbieders. Heeft u uw profiel en gegevens nog niet bijgewerkt, doe dit dan door in te 
loggen via uw profiel. 
 
Vanwege de continue toetreding streven we ernaar nieuwe aanbieders met nieuwe producten zo spoedig mogelijk 
toe te voegen. Omdat deze handeling nog niet geautomatiseerd verloopt kan dit soms echter even duren. Wij vragen 
uw begrip hiervoor. Verder blijven we ons de komende tijd inzetten dit instrument verder te verbeteren en 
optimaliseren. 
 
 
Declaratie dagdelen/uren 
 
In de nieuwsmailing van december is aangegeven dat de toegangsteams van gemeenten het product “dagbesteding” 
arrangeren in dagdelen, en dat aanbieders declareren/factureren op basis van 4 uur per dagdeel. Dit betekent dat 
gemeenten in het Leefzorgplan en in de beschikking naar cliënten spreken over dagdelen en niet uren.  
 
In de administratie van gemeenten (en daarmee ook het berichtenverkeer (301)) worden echter uren vastgelegd. 
Hierdoor is het ook noodzakelijk dat zorgverleners bij het declareren/ factureren als eenheid uren hanteren en niet 
dagdelen. 1 dagdeel bestaat standaard uit 4 uur.  
 
 
Gegevens aan CAK 
 
Er is voor 2016 nog geen uniforme (regionale) werkwijze voor de aanlevering van gegevens aan het CAK voor de 
eigen bijdrage. Dit betekent dat de 7 gemeenten verschillende CAK-codes kunnen hanteren voor dezelfde 
producten(codes). Vragen hierover dienen aanbieders  aan de individuele gemeenten te richten. De insteek is dat er 
voor 2017 een uniforme regionale werkwijze komt voor de aanlevering van gegevens door aanbieders aan het CAK. 
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Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich 
uitschrijven op uw e-mailadres, stuur dan een reply met als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden reply 
dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
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