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Werkafspraken 
 
Met de implementatie van de raamovereenkomsten die ingegaan zijn per 2022 zijn de documenten ‘Basisdocument 
werkafspraken’ en ‘Specifieke werkafspraken Jeugd’ opgesteld. Deze bevatten operationele vertalingen van de 
aanbestedingsleidraden met bijlagen, Nota’s van Inlichtingen en de Algemene inkoopvoorwaarden Sociaal Domein 
behorende bij de raamovereenkomsten, specifiek voor het onderdeel contractmanagement. Deze werkafspraken 
maken onderdeel uit van de raamovereenkomsten; het is van belang dat alle partijen de inhoud hiervan kennen en 
hiernaar handelen. Daarom vinden we het van belang dat deze document(en) door zowel de aanbieders als de MGR 
(namens de gemeenten) ondertekend worden. 
 
Om dit te verwezenlijken wordt een door de MGR getekende versie van het Basisdocument werkafspraken aan u 
aangeboden via de supplier portal van VendorLink, middels een audit* die gericht is aan de contactpersoon 
algemeen. Aan de aanbieders Jeugd worden twee documenten aangeboden: naast het Basisdocument ook de 
Specifieke werkafspraken Jeugd.  
 
De audit wordt dinsdag 12 juli verstuurd. Wij verzoeken u de door u getekende versie(s) uiterlijk 15 augustus 2022 
retour te sturen via de supplier portal van VendorLink. 
 
* Een uitvraag wordt in de terminologie van VendorLink een ‘audit’ genoemd. We begrijpen dat dit soms voor 
verwarring kan zorgen. In ons dagelijks taalgebruik heeft het woord audit een andere betekenis, die vaak gekoppeld 
is aan een certificering of toetsing. Dat is echter niet van toepassing voor de term audit zoals die  
in VendorLink gebruikt wordt. Het betreft hier alleen een uitvraag; er is geen sprake van een certificering  
of toetsing. 
 
 
Medewerkers MGR: wie is wie en contactgegevens 
 
Graag wijzen we u op onze nieuwe websitepagina ‘Team MGR’. Hier zie u alle medewerkers van de MGR, met daarbij 
hun functie en contactgegevens. Deze pagina is te vinden onder ‘Contact’. 
 
 
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.  
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