NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 16 – 2022

Directie MGR
Welkom
Op 1 juni a.s. start Janny Kuijpers als de nieuwe directeur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal
domein Limburg-Noord (MGR). De selectie- en adviescommissie waren unaniem na de sollicitatiegesprekken. In deze
beide commissies waren het bestuur en medewerkers van de MGR vertegenwoordigd en ook een ambtelijke
vertegenwoordiging namens de regio.
Janny is een ervaren manager en heeft hiervoor gewerkt bij onder andere de Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGRSDCG).
Janny ziet er naar uit om de MGR, samen met de gemeenten en het team, verder te ontwikkelen.
Afscheid
Dit goede nieuws houdt echter ook in dat wij afscheid gaan nemen van Stan Megens. Hij vervulde zo’n 2,5 jaar de
functie op interim basis. In die tijd heeft hij veel voor elkaar gekregen waardoor de MGR een stevige basis heeft voor
de toekomst.
We wensen Janny heel veel succes met deze functie en Stan met zijn nieuwe opdracht elders.

VendorLink – Supplier portal
De MGR gebruikt VendorLink als contractbeheersysteem. Alle overeenkomsten met bijbehorende producten,
tarieven en documenten en alle gecontracteerde aanbieders met contactgegevens worden beheerd in dit systeem.
Medewerkers van de gemeenten hebben via een beveiligd account en autorisatie toegang tot een afgeschermd
gedeelte van het systeem.
De applicatie ‘supplier portal’ van VendorLink biedt de mogelijkheid om documenten en gegevens uit te wisselen
met aanbieders. Onlangs is de inlogprocedure voor de supplier portal aangepast en zijn, naast de NAW en
contactgegevens en gecontracteerde producten en tarieven, ook de getekende overeenkomsten zichtbaar. Ook
bestaat de mogelijkheid de documenten te downloaden. Dit alles is beschreven in een vernieuwde handleiding die
op 13 april verzonden is naar de algemene contactpersonen van alle gecontracteerde aanbieders. Deze handleiding
is ook te vinden op onze website, op de pagina uitvoering -> backoffice processen.

12 mei: congres Vanuit partnerschap denken en werken in het sociaal domein
De zeven gemeenten van de regio Noord-Limburg hebben in de afgelopen jaren onderling grote stappen gezet in de
samenwerking op het gebied van beleid, inkoop en sturing. Zij delen hun ervaringen graag met anderen om zo van
elkaar te leren. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein licht een aantal landelijke thema's toe zoals Data Value en
Contractstandaarden. Het congres vindt plaats in de Maaspoort te Venlo. U kunt zich nu inschrijven voor het congres
en de verschillende workshops.

Opleverdatum plan van aanpak Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI) uitgesteld
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen is onderdeel van alle raamovereenkomsten en geldt voor
aanbieders met een jaarlijkse opdrachtwaarde van excl. btw > € 250.000,- over alle ondersteuningsvormen

heen. In de inkoopdocumenten hebben wij voor het plan van aanpak en de zelfscan de uiterlijke opleverdatum van
30 juni 2022 gecommuniceerd, deze datum wordt nu uitgesteld. Op dit moment is het namelijk nog niet goed
mogelijk om het plan van aanpak en de zelfscan door de aanbieders in te laten dienen De bij de MGR bekende
contactpersoon algemeen ontvangt op een later moment per e-mail bericht over de nieuwe uiterlijke opleverdatum.
We gaan wel een digitale inspiratiesessie plannen op 16 juni 2022 in de ochtend. De bij de MGR bekende
contactpersoon algemeen en contactpersoon Social Return ontvangen op een later moment een
e-mail met een deelnamelink. Uiteraard bent u vrij meer mensen van uw organisatie aan te laten sluiten!

Bereikbaarheid MGR
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via:
•
E-mail:
info@sdln.nl
•
Telefoon: 088 – 678 15 00 (ma-do. van 9.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 9.00 – 12.00 uur).

Uitschrijven/aanmelden
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of
afmelden, dat kan via de homepage van onze website, beneden in het scherm.

MGR sociaal domein Limburg-Noord
Keizersveld 91B
5803 AP Venray
info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

