NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 20 – 2022

Documenten op website
Onlangs zijn de geactualiseerde versies van de Werkafspraken (Basisdocument Werkafspraken en Specifieke
werkafspraken Jeugd) gepubliceerd op de website van de MGR. In het basisdocument wordt het doel en de
procedure van het matchingsgesprek nog eens nader toegelicht (in hoofdstuk 7). Wij vragen uw aandacht hiervoor.
Vanuit de gemeentelijke toegangen is de vraag gekomen om van de aanbieders Jeugd en Wmo het e-mailadres voor
hun toegang te ontvangen, zodat het contact voor het matchingsgesprek gemakkelijk gelegd kan worden. Daarom
zal binnenkort via een audit via VendorLink om deze gegevens gevraagd worden. De bij ons bekende contactpersoon
algemeen ontvangt hier vanuit VendorLink een bericht van.
Zeer binnenkort worden ook de geactualiseerde versies van de Backoffice processen Wmo en Jeugd op de website
gepubliceerd.

Veranderingen in contractmanagement bezetting Jeugd
Met ingang van 1 mei heeft Anneke Ros (contractmanager Jeugd) een andere functie aanvaard.
Om de vrijgekomen contractmanagementuren op korte termijn zo goed mogelijk op te vangen zijn twee ervaren
Jeugd contractmanagers a.i. aangetrokken: Angelique Gillis (angelique.gillis@sdln.nl) en Mariëlle Kruijthof
(marielle.kruijthof@sdln.nl). Angelique is werkzaam op maandag en donderdag en is 12 mei gestart en Mariëlle
werkt van dinsdag t/m vrijdag en start 23 mei.
We danken Anneke voor haar inzet afgelopen jaren en wensen Angelique en Mariëlle veel succes met hun
werkzaamheden.

Accounts in VendorLink
Indien u anderen in uw organisatie, die nog niet bij ons bekend zijn via een e-mailadres, toegang wil geven tot de
supplier portal willen wij u vriendelijk vragen een mailtje te sturen naar info@sdln.nl.
Vermeld hierin het e-mailadres en de naam van desbetreffende persoon. Vervolgens maken wij het account aan en
zenden wij de handleiding voor de supplier portal toe.

Aanbieders zoektool
We hebben een wijziging aangebracht in de naamgeving van de combinaties van aanbieders in VendorLink.
Voorheen werd hier alleen de naam van de penvoerder getoond en werden elders in het systeem de combinanten
genoemd. Dit had als gevolg dat de namen van de combinanten niet getoond werden in de Aanbieders zoektool op
onze website. Dat is nu aangepast. Alle namen van de combinanten worden getoond in de naam van de aanbieder.
Vanwege het beperkte aantal tekens dat hiervoor gebruikt kan worden zijn niet alle namen volledig uitgeschreven,
maar hebben we voor de meest praktische benamingen gekozen.
Tevens hebben we van enkele regionale aanbieders vernomen dat zij niet getoond werden als er op gemeente
gefilterd werd. Ook dat is nu aangepast.

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

