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Contractering en transformatie Jeugdhulp Segment 1 NML 
Voor alle informatie aangaande de contractering voor Segment verwijzen wij naar bijgaande nieuwsbrief. 
Vanaf 1 januari 2023 gaan de nieuwe contracten in voor behandeling met verblijf en opname vervangende 
behandeling. De aanbieders die gecontracteerd zijn: 

  
Combinatie 1 Combinatie 2 

lid 1: Stichting Vincent van 
Gogh (penvoerder) 

lid 1: Mutsaersstichting 
(penvoerder) 

lid 2: Stichting Pactum lid 2: Stichting Daelzicht 

lid 3: Stichting Koraal lid 3: Yes We Can Clinics 
B.V. 

Onderaannemers: Onderaannemers: 

1. Stichting Mondriaan 1. Stichting MET ggz 

2. Stichting Karakter 2. Zorgverlening PGZ B.V. 

 

Tot 1 januari kunnen nieuwe cliënten blijven instromen bij een aanbieder die in 2022 gecontracteerd is (onder 
punt 2), met name – maar niet uitsluitend – bij korte(re) zorgtrajecten tot 31 december 2022. Als de zorg 
doorloopt na 31 december 2022 worden afspraken gemaakt om de zorgcontinuïteit te borgen.  
 

Verlengingen overeenkomsten 2023 
Het proces voor het verlengen van de overeenkomsten voor de Jeugdhulp en Wmo is in bewerking. Alle 
aanbieders die zich hebben gemeld voor een basisovereenkomst hebben deze recent ontvangen. Heeft u deze 
nog niet ondertekend retour gestuurd? Graag vóór uiterlijk 1 december 2022 doen. Stuurt u de overeenkomst 
later dan 1 december retour, dan kunnen wij niet garanderen dat het gehele proces voor uw organisatie vóór 1 
januari 2023 is afgerond. 

Géén 301-berichten met terugwerkende kracht 
Het declaratieteam Jeugd en Contractmanagement constateren dat zorgaanbieders steeds vaker starten met 
zorg zonder dat er een geldige beschikking via berichtenverkeer is ontvangen. Dit geld ook voor het inzetten van 
MEER uren, dagdelen en etmalen waarvoor geen nieuwe beschikking is afgegeven en achteraf een hogere 
beschikking wordt aangevraagd. Zorg leveren zonder beschikking is onrechtmatig en belast onnodig het 
administratieve proces.  
Aanbieders die zorg leveren zonder geldige beschikking (301-bericht) leveren zorg voor eigen beurs omdat er 
geen beschikkingen meer met terugwerkende kracht worden afgegeven. 
 
Meerkosten 2022 [regeling extra kosten Covid-19] 
In onze nieuwsbrief week 10-2022 informeerden wij u over de werkwijze zoals gehanteerd door de MLO 
gemeenten aangaande de regeling extra kosten Covid-10. Regio Midden-Limburg Oost kent geen regionale 
regeling. Een aanvraag voor een eventuele vergoeding kan tot uiterlijk 31-01-2023 ingediend worden.  
Hiervoor graag het landelijk format meerkosten hanteren. De MLO Business Controllers beoordelen de 
aanvragen gezamenlijk en wikkelen het aansluitend lokaal af.  
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Productie- en jaarverantwoording 2022 
Voor het indienen van de jaarverantwoording 2022 ontvangt u van ons net als in voorgaande jaren medio januari 
2023 een uitnodiging via Mercell [vh. Negometrix] ontvangen. Het betreft een gezamenlijke uitvraag met regio 
West. 

Contractueel bent u verplicht de volgende documenten voor de jaarverantwoording tijdig in te dienen: 
1] De productieverantwoording hoort per 1 maart 2023 beschikbaar te zijn in Negometrix. 

2] De accountantsverklaring of bestuursverklaring hoort uiterlijk 1 april 2023 beschikbaar te zijn. 

Bij een jaaromzet per gemeente die hoger is dan €50.000,00 dient u een accountantsverklaring toe te 
sturen. Denkt u hierbij aan een ondertekening door een NBA geregistreerde accountant. 
Bij een jaaromzet per gemeente lager dan €50.000,00 volstaat een bestuursverklaring  

3] Klachten: U dient uiterlijk 1 april 2023 aan te geven of u in 2022 klachten heeft ontvangen. 
 

Negometrix wordt Mercell Source-to-Contract 
In februari 2021 heeft Mercell het platform Negometrix overgenomen. Het platform waarop opdrachtgevers en 
inschrijvers aan elkaar gekoppeld worden met betrekking tot aanbestedingen. Eind 2022 zal er ook voor de MLO 
gemeenten een overgang plaatsvinden van Negometrix 3 naar Mercell Source-to-Contract.  
Wij willen u adviseren alvast een account bij Mercell aan te maken via https://www.negometrix.com/nl/login-2/.  
Toekomstige tenders zullen alleen nog in Source-to-contract gepubliceerd worden. Registratie is kosteloos! 
 

Heeft u vragen over een van de in deze nieuwsbrief genoemde onderwerpen?  
Stel ze graag per mail aan contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl 
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