
 

 

 

Productieverantwoording 2022 
 
Geachte aanbieder, 
 
Op 13 december 2022, 12 januari en 9 februari 2023 hebben wij u geïnformeerd over de werkwijze 
productieverantwoording 2022. Met dit bericht attenderen we u op de definitieve verantwoording 
die u vanaf vandaag in kunt dienen. Deze dient voor 1 april 2023 ingediend te worden. 
 
Als u geen diensten Jeugd, Wmo of Participatie heeft geleverd in 2022, hoeft u niets te doen. 
Mocht u al alle stukken definitief ingediend hebben (bij de uitvraag naar de voorlopige 
verantwoording), dan hoeft u uiteraard ook niets meer te doen. 
 
Supplier Portal VendorLink 
U kunt de productieverantwoording indienen via de Supplier Portal van VendorLink.  U ontvangt 
hiervoor een uitnodiging via e-mail. Deze e-mail is vandaag (1 maart) verzonden aan de bij ons 
bekend zijnde contactpersonen financieel en heeft als afzender: noreply@vendorlink.nl. Let op, deze 
e-mail kan in uw ongewenste inbox terecht komen. Mocht u over enkele dagen nog geen e-mail 
ontvangen hebben, wilt u dan contact opnemen met onze contractbeheerder via info@sdln.nl.  
Ter informatie: VendorLink is vorig jaar samengegaan met ISPnext. Mede daarom is onlangs de ‘look 
en feel’ van de Supplier Portal aangepast en hebben we de naam ISPnext ook toegevoegd in de 
instructie. De functionaliteit is echter gelijk gebleven. 
 
Verantwoordingsstukken 
De formats voor het invullen van de productieverantwoording vindt u op onze website, rechts onder 
downloads. Tevens vindt u hier enkele instructiefilmpjes voor het invullen en uploaden van de 
formats. Het is raadzaam deze van te voren door te nemen. Ook op de formats vindt u op het eerste 
tabblad een invulinstructie.  
 
De definitieve verantwoordingsstukken bestaan uit een of meerdere Excelbestanden, ondertekende 
Pdf bestanden en een controleverklaring van de accountant of een bestuurlijke verantwoording. De 
drempelbedragen die hiervoor gehanteerd worden vind u terug in de eerste en tweede aankondiging 
die u terug kunt lezen op onze website. 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen 
hebben, dan zijn wij te bereiken via info@sdln.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord 
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