
 
 
Hoe om te gaan met melding start zorg in landelijk raamcontract? 
 
In het landelijk raamcontract is opgenomen dat op het moment dat u als aanbieder een 
hulpverleningsplan heeft opgesteld voor een jeugdige, u daarvan melding doet bij de gemeente die op 
grond van het woonplaatsbeginsel dient te betalen voor de te leveren zorg.  
Hoe dient u dat te doen? 
 

1. Huidige AWBZ aanbieders zijn al gewend te werken met het zogenaamde Melding Aanvang 
Zorg (MAZ) bericht (hieronder is een format opgenomen). We gaan dit bericht gebruiken om 
de aanvang van de landelijk gecontracteerde zorg te melden aan gemeenten. In het MAZ 
bericht neemt u de volgende gegevens op (dit is dus ook de definitieve gegevensset voor art. 
7.3 van de Raamovereenkomst): 

a. Naam van de Jeugdige * 
b. geboortedatum van de Jeugdige* 
c. BSN van de Jeugdige* 
d. Geleverde ondersteuning (in de vorm van een productcategorie met een productcode 

of in de vorm van een ZZP)  
e. het volume van de ondersteuning. In het bericht kan het volume voor het geleverde 

product worden uitgedrukt in bijvoorbeeld uren of dagen per week of per maand, maar 
ook het totaal aantal dagen.  

f. als opmerking neemt u op: Onder verwijzing naar de overeenkomst landelijke 
inkoopafspraken specialistische jeugdzorg, die tussen de VNG en 
[jeugdhulpaanbieder]  is afgesloten (zie www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg), roep 
ik bij deze de werking in van de Raamovereenkomst, op grond van artikel 7.3 van de 
Raamovereenkomst, tussen uw Gemeente en ons, betreffende de functie [xxx] 
 

2. U stuurt het MAZ bericht aan de gemeente die op grond van het woonplaatsbeginsel de zorg 
dient te bekostigen. Hier vindt u de beslisboom.  
 

3. Zolang het melding aanvang zorg bericht niet door Vecozo wordt ondersteund, wordt dit per 
post naar gemeenten verstuurd aan de daarvoor door de VNG aangeleverde contactpersonen 
melding aanvang zorg. 
  

 
Graag willen we ook vermelden dat we als VNG aansluiten bij doorontwikkeling van het MAZ-bericht 
na 1 januari 2015. Dit betekent dat als u bent aangesloten op Vecozo, u via Vecozo dit bericht uit kunt 
wisselen met gemeenten.  
 
 
NB: we hebben u bij het verstrekken van de door ons ondertekende overeenkomst ook gemeld dat u 
nog een contractnummer van ons zou krijgen. Dit blijkt geen noodzakelijk item te zijn in het 
berichtenverkeer met gemeenten. Om die reden ontvangt u van ons dus ook geen contractnummer 
meer.  
  

*In geval van Fier en Kompaan en de Bocht geldt voor de functie vrouwenopvang, dat zij deze gegevens niet 
aanleveren maar in plaats daarvan met een codering werken, vanwege veiligheidsredenen. 

http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1373/Mindmap%20op%20A0-formaat.pdf


Format MAZ bericht 
Jeugdhulpaanbieder: 
 

a. Naam van de Jeugdige:  
 

 

b. Geboortedatum van de 
Jeugdige: 

 

 

c. BSN van de Jeugdige: 
 

 

d. Te leveren ondersteuning:   
 

 

e. Verwachtte duur van de 
ondersteuning: 

 

 

als opmerking neemt u op: Onder verwijzing naar de overeenkomst 
landelijke inkoopafspraken specialistische 
jeugdzorg, die tussen de VNG en 
[jeugdhulpaanbieder]  is afgesloten (zie 
www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg), roep ik 
bij deze de werking in van de 
Raamovereenkomst, op grond van artikel 7.3 van 
de Raamovereenkomst, tussen uw Gemeente en 
ons, betreffende de functie [xxx] 
 

 
 

*In geval van Fier en Kompaan en de Bocht geldt voor de functie vrouwenopvang, dat zij deze gegevens niet 
aanleveren maar in plaats daarvan met een codering werken, vanwege veiligheidsredenen. 


