NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 2 – 2022

Een nieuw jaar, een nieuwe start
Bij deze de eerste Nieuwsmailing van de MGR in 2022. Een jaar waarin grote veranderingen van start zijn gegaan.
Nagenoeg alle segmenten van de domeinen Jeugd, Wmo, Participatie, Beschermd Wonen, Bemoeizorg, Preventie en
Maatschappelijke Opvang zijn in 2021 opnieuw aanbesteed. Deze aanbestedingen zijn afgerond, de
raamovereenkomsten zijn opgemaakt en getekend en gaan nu daadwerkelijk van start. U bent hierover al veelvuldig
geïnformeerd in de afgelopen maanden en dat zullen we, onder andere middels deze nieuwsmailing, blijven doen.
Ook is onze website met daarop, naast veel nieuwe informatie, onder andere de Aanbieders zoektool flink onder
handen genomen. Daarover hieronder meer.
Tevens hebben we afscheid genomen van de Kernregistratie via onze website en hebben we ons nieuwe
contractbeheersysteem VendorLink in gebruik genomen. Ook hierover bent u al geïnformeerd. De
gebruikersmogelijkheden van dit systeem zullen dit jaar uitgebreid worden. Daar houden we u van op de hoogte.
Fysiek heeft er ook een wijziging plaatsgevonden: de MGR zetelt niet meer in het gemeentehuis van Venray, maar
heeft haar intrek genomen op de tweede etage van het pand op Keizersveld 91B te Venray.
Aan het einde van deze Nieuwsmailing informeren we u over het adressenbestand van deze Nieuwsmailing.

Website MGR
Met de ingang van alle nieuwe raamovereenkomsten hebben we de opbouw van onze website aangepast en veel
nieuwe informatie toegevoegd.
Onder de kop ‘Inkoop’ vindt achtergrondinformatie van het project Sturing en Inkoop. Hier vindt u bijvoorbeeld
verslagen van de marktconsultaties en aanbiederssessies terug. Tevens vindt u onder deze kop de pagina ‘Inkoop en
gecontracteerde aanbieders 2022’. Hier ziet u per domein de gecontracteerde aanbieders, de tarieven en de
aanbestedingsdocumenten.
Onder de kop ‘Uitvoering’ vindt u tal van documenten die voor u als aanbieder, als verwijzer of als medewerker van
een gemeente nuttig zijn, zoals bijvoorbeeld handboeken en werkafspraken. Ook de informatie over de
productieverantwoording 2021 is hier terug te vinden. De Aanbieders zoektool heeft ook een plaats gekregen onder
de kop ‘Uitvoering’. In de zoektool worden de aanbieders weergegeven met hun handelsnaam. Het aantal
documenten dat u onder deze kop kunt vinden zal de komende tijd uitgebreid worden. Wij houden u hiervan op de
hoogte.
Verder is er een aparte kop ‘Nieuwsmailing’ gemaakt. Hier vindt u alle Nieuwsmailings van 2021 en 2022. Ook kunt u
via deze pagina naar het archief van de Nieuwsmailings, voor de jaren 2015 – 2020. Onder de kop ‘Regelingen MGR ’
zijn regelingen, begrotingen en jaarverslagen opgenomen. De koppen ‘Home’, ‘Contact’ en ‘Login’ zijn niet gewijzigd
ten opzichte van vorig jaar.

Adressenbestand Nieuwsmailing
U ontvangt deze Nieuwsmailing omdat u dit e-mailadres bij de aanbesteding opgegeven heeft als ontvanger van de
Nieuwsmailing. Als u collega’s heeft die ook geïnteresseerd zijn in deze Nieuwsmailing dan kunnen zij zich hiervoor

aanmelden via de aanmeldbutton onderaan iedere pagina op onze website. Dit geldt natuurlijk ook voor overige
geïnteresseerden van bijvoorbeeld gemeenten.

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 onze website, beneden in het scherm.

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

