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Wijziging toegangsroute CJG voor Zorg in Natura per 1-1-2023 
Het proces van het verlenen van toegang door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) naar Gespecialiseerde 

Jeugdhulp is gewijzigd per 1 januari 2023.  

Deze aangepaste route is in een pilot getest. De positieve resultaten zijn gedeeld in de Overlegtafel van 8 maart 
2022 en bleken de volgende: 

• Het  CJG is in staat gebleken een goede inschatting te kunnen maken van de noodzakelijke 
gespecialiseerde jeugdhulp: er kan  meer zeggenschap hierover worden belegd  bij het CJG. Nauwere 
afstemming bij de start tussen het CJG en de jeugdhulpaanbieder over hetgeen bereikt moet worden, 
maakt passender aanbod en reëlere inschatting van duur, volume en profiel- dan wel productcode 
mogelijk;  

• De administratieve lasten verminderen bij zowel de jeugdhulpaanbieder als in de uitvoering van de 
toegang bij het CJG; 
De client heeft baat heeft bij deze aanpassing in de toegangsroute, onder andere doordat de tijd van het 
proces van toegang wordt verkort.  
 

Wat wijzigt er nu in de route van de toegang?  
Vanaf 1 januari 2023 werken we niet meer met Ondersteuningsplan deel 1 en Ondersteuningsplan deel 2. Er 
hoeven niet langer documenten uitgewisseld te worden; de jeugdhulpaanbieder hoeft geen gegevens retour te 
sturen naar de cliëntadministratie van het CJG. De volgende stappen zijn van toepassing: 

1. Het CJG weegt af of er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. Zo ja: 
2. Het CJG vraagt ouders toestemming om contact op te nemen met passende jeugdhulpaanbieders. Indien 

instemming: 
3. CJG neemt telefonisch contact op met jeugdhulpaanbieder over in te zetten jeugdhulp. Indien 

overeenstemming: 
4. Bevindingen worden vastgelegd met ouders in Aanvraagformulier Gespecialiseerde Jeugdhulp (is formele 

aanvraag);  
5. Deze Aanvraag wordt formeel ingediend bij het CJG;  
6. CJG stelt beschikking met daarin: 

- Hulpvraag 
- Contextanalyse 

- de resultaten die behaald dienen te worden 
- de product- of profielcode  
- de duur/volume van de in te zetten zorg 

Indien er geen overeenstemming is tussen CJG en jeugdhulpaanbieder rondom bijvoorbeeld de duur/volume, 
beslist het CJG wat er beschikt wordt. 

Productie- en jaarverantwoording 2022 
Als u in 2022 diensten heeft geleverd, legt u daarover een verantwoording af, aangevuld met een 
controleverklaring van een accountant of een bestuurlijke verantwoording. 

De gemeenten in de regio ML (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Leudal, Nederweert en Weert) 
gebruiken deze verantwoording om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen 
accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en 
correct aanlevert. 

In te dienen documenten voor de  jaarverantwoording 2022 voor de Midden-Limburgse gemeenten: Echt-
Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Leudal, Nederweert en Weert. 
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Contractueel bent u verplicht de volgende documenten voor de jaarverantwoording tijdig in te dienen: 

1. Productieverantwoording. De productieverantwoording hoort uiterlijk 1 maart 2023 beschikbaar te 
zijn in Negometrix. 

2. Accountantsverklaring / bestuursverklaring. De accountantsverklaring of bestuursverklaring hoort 
uiterlijk 1 april 2023 beschikbaar te zijn in Negometrix. 

o 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. 

o 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. 

De uitvraag voor het aanleveren van de jaarverantwoording over 2022 wordt op korte termijn – net als 
voorgaande jaren – via Negometrix aan alle gecontracteerde aanbieders verzonden. Het betreft een gezamenlijke 
uitvraag voor de regio’s Midden-Limburg Oost en West. Wanneer u de uitvraag niet heeft ontvangen graag 
contact opnemen via het mailadres contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl 

 

Negometrix wordt Mercell Source-to-Contract 
Mercell heeft  in 2021 het platform Negometrix overgenomen. Het platform waarop opdrachtgevers en inschrijvers 
aan elkaar gekoppeld worden met betrekking tot aanbestedingen. In de komende tijd 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! 
 
 

Tussentijdse toetreding nieuwe aanbieders 
Met ingang van 1 januari 2023 kunnen potentiële nieuwe aanbieders niet meer het gehele jaar toetreden.  
Wij hanteren hiertoe voor 2023 de volgende momenten: 
Wmo nieuwe taken > openstelling van 15-5-2023 t/m 30-6-2023 [slechts 1 moment i.v.m. nieuwe aanbesteding]. 
Gespecialiseerde Jeugdhulp > openstelling van 15-5-2023 t/m 30-6-2023 en van 1-9-2023 t/m 15-10-2023. 
* data onder voorbehoud. 

Ook is het alleen in genoemde periodes mogelijk voor bestaande aanbieders om producten toe te voegen aan 
hun aanbod. Dit is tussentijds ook niet meer mogelijk evenals het wijzigen van rechtspersoon 

 

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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