NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 32 – 2022

Seminars Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg
In het algemeen Programma van Eisen in de aanbestedingsstukken van de raamovereenkomsten die per 2022
ingegaan zijn, is in eis 16 het volgende opgenomen betreffende de verwijsindex risico jongeren (VIR):
Opdrachtnemer maakt, bij hulpverlening aan jeugdigen tot 23 jaar, gebruik van de verwijsindex risico jongeren (VIR)
en onderneemt de benodigde acties die hierbij horen.
Geconstateerd is dat hier nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Zie ook onze Nieuwsmailing van week 23.
Daarom organiseert Marjo Kromhout van der Meer als Regiobeheerder Verwijsindex NML in samenwerking met
Natasja Vaasen Projectleider Verwijsindex NML, ieder kwartaal een online seminar waarbij zij u laten kennismaken
met onder andere wat is de VIR, het systeem, aansluit portaal voor organisaties, afgeven van een signaal,
informatieplicht en klacht en bezwaar.
De bijeenkomsten vinden online plaats van 15.00 tot 17.00 uur. Na inschrijving ontvangt u instructies en de MS
Teams-link voor deelname.
U kunt zich inschrijven voor deelname door een e-mail te sturen aan: SociaalDomeinInwoners1@gennep.nl voor een
van de volgende datums:
•
Ma 14 november 2022
•
Ma 6 februari 2023
•
Do 1 juni 2023
•
Do 14 september 2023
•
Ma 11 december 2023

Website MGR
Op de website van de MGR vindt u altijd de meest actuele versies van handboeken, werkafspraken, werkprocessen
en dergelijke. Zo zijn onlangs bijvoorbeeld nieuwe versies van de handboeken Jeugd (voor aanbieders en voor
verwijzers) en het werkproces backoffice Maatschappelijke Opvang geplaatst. We adviseren u daarom om geregeld
een kijkje te nemen op onze website onder ‘Uitvoering’.

Werkafspraken
Een aantal weken geleden hebben alle aanbieders Participatie, Wmo en Jeugd het verzoek gekregen om de
Werkafspraken te ondertekenen en via de Supplier Portal van VendorLink aan ons te retourneren. Voor aanbieders
Participatie en Wmo gaat dit om het basisdocument, voor aanbieders Jeugd komen hier de specifieke werkafspraken
Jeugd nog bij. Een groot gedeelte van de aanbieders heeft deze documenten reeds ondertekent en teruggestuurd.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen, graag uiterlijk op 15 augustus. Bij
vragen of problemen met het uploaden en versturen van de documenten kunt u contact opnemen met de MGR via
info@sdln.nl.

Micro en reguliere aanbieder Jeugd
Met de ingang van de raamovereenkomsten per 2022 zijn de aanbieders Jeugd geduid als micro- of reguliere
aanbieder. De criteria op basis waarvan dit onderscheid gemaakt is zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraden.
Indien u nu geregistreerd staat als micro aanbieder en van mening bent dat u als reguliere aanbieder geregistreerd

dient te worden, dan kunt u hier tot 1 september 2022 bewijsstukken voor aanleveren. U dient deze te sturen naar
info@sdln.nl. Meer informatie hierover vindt u in de Specifieke werkafspraken jeugd in hoofdstuk 5.

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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