NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 42 – 2021

Beste aanbieder,
U heeft voor 2022 en verder een of meerdere overeenkomsten met de gemeenten van Noord-Limburg voor
het leveren van maatwerkdiensten Wmo en/of Jeugd. Daarmee gaan gemeenten en aanbieders een langjarig
partnerschap aan. Een van de doelen daarbij is om de administratieve processen zo licht en eenvoudig
mogelijk in te richten. Tijdens de aanbiedersbijeenkomst op 23 september jl. in de Maaspoort in Venlo is al
kort toelichting gegeven op een aantal belangrijke zaken rondom de samenwerking vanaf 1 januari 2022.
Tijdens deze bijeenkomst is onder andere aandacht besteed aan de inrichting van de backofficeprocessen.
Als uitbreiding hierop ontvangt u aanvullend als bijlage bij deze brief informatie over de inrichting en werking
van de backofficeprocessen voor Jeugd en Wmo. Deze informatie is specifiek voor u als aanbieder.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben of mochten er zaken nog onduidelijk zijn, dan
heeft u de mogelijkheid om aan te sluiten bij digitale informatiesessies. Wij hebben de volgende tijdsblokken
gepland:
1. Jeugd (alle segmenten)
2. Wmo segment 2 & segment 3
3. Wmo segment 1

Woensdag 3 november 9:00-10:30 uur
Woensdag 3 november 11:00-12:30 uur
Woensdag 3 november 15:30-17:00 uur

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
Esther van den Heijkant, programmasecretaris Sturing & Inkoop
e-mail: esther.van.den.heijkant@sdln.nl.
Vermeld in deze e-mail duidelijk aan welke informatiesessie(s) u wilt deelnemen en welke vragen u heeft.
Vervolgens ontvangt u per e-mail een link voor de betreffende informatiesessie(s).
Verder vragen wij u vriendelijk uw aanmelding en vragen vóór dinsdag 2 november te mailen naar
bovenstaand e-mailadres, zodat wij tijdens de informatiesessies zo gericht mogelijk antwoord kunnen geven.
De vragen en antwoorden worden ná de informatiesessies gepubliceerd op de website van de MGR en zijn dus
voor iedereen te raadplegen.
Met vriendelijke groet,
Programmateam Sturing en Inkoop

