
 

 

N I E U W S M A I L I N G 

Week 51 – 2022 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI)  
Onderdeel van de regionale inkoop per 01-01-2022 is de inspanningsverplichting ten aanzien van MVI. De 
regiogemeenten willen dit bij haar aanbieders stimuleren.  
De afgelopen maanden hebben bijna alle in aanmerking komende 37 aanbieders hun Zelfverklaring ISO20400 en 
MVI- Green Deal plan van aanpak aangeleverd. 
De beoordeling heeft inmiddels plaatsgevonden, deze wordt in week 51 gepubliceerd in de Supplier Portal van 
VendorLink. Na het inloggen is de beoordeling terug te vinden onder het kopje ‘’Document en Contracten’’ met de 
tekst ‘’Terugkoppeling op uw Plan van Aanpak’’. 
Overall kan gezegd worden dat de aanbieders zich bewust zijn van hun rol namelijk het verhogen van de kwaliteit, 
toegankelijkheid en beschikbaarheid van de hulp en ondersteuning en tegelijk het verlagen van de footprint van 
dienstverlening vanuit de lange termijn impact op People, Planet en Profit.   
   
 

 
 
We zien in de aangeleverde plannen mooie voorbeelden in de regio van de inzet van elektrische auto’s, het 
vervangen van vlees in het bedrijfsrestaurant tot de aanschaf van 100% circulaire bedrijfskleding.  
We kunnen ook constateren voor een aantal aanbieders nieuw is dat hun MVI bijdrage van cruciaal belang is voor 
het behalen van klimaat- en milieuafspraken en ook zij als organisatie zich in moeten zetten voor het realiseren van 
maatschappelijke doelen. Een mooie ontwikkeling is dat deze aanbieders er door de gestelde 
inspanningsverplichting nu op in zetten. In de aankomende jaren kan de regio hier een mooie en belangrijke 
doorontwikkeling bij de aanbieders op verwachten. 
De regio gaat dit volgen doordat er ieder jaar door de aanbieders een duurzaamheidsverslag wordt  overlegd. In 
december 2023 staat de aanlevering van deze duurzaamheidsverslagen geagendeerd. Ook wordt er dan een up date 
van de MVI-plannen van aanpak verwacht.  
 
 
Tarieven 2023 
In de vorige Nieuwsmailing (week 42) hebben we vermeld dat de tarieven 2023 op onze website geplaatst zijn. 
Inmiddels zijn hier ook de tarieven van de plekken Jeugd voor Venlo en Bergen bij gezet. Deze tarieven zijn van 
toepassing voor enkele raamovereenkomsten van segment 3 en 4 Jeugd. Alle actuele tariefoverzichten zijn hier te 
vinden. De nieuwe tarieven 2023 worden in de eerste week van januari ingelezen in VendorLink. Vanaf dan zijn ze in 
te zien via de Supplier Portal VendorLink 
 

https://app.vendorlink.nl/supplier/Login
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/tarieven-2022-en-2023


 

 

N I E U W S M A I L I N G 

 
Verwijsindex risicojongeren Noord- en Midden-Limburg 
Onlangs is het factsheet Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg geactualiseerd. U vindt de nieuwste versie op onze 
website. 
In de Nieuwsmailing van week 32 hebben we melding gemaakt van een aantal online seminars waarin u bijgepraat 
werd over de VIR, het systeem, afgeven van signalen, informatieplicht en klachten en bezwaren. De belangstelling 
voor de eerste seminars is groot. De verwachting is dat dit voor de seminars later in 2023 niet meer het geval zal zijn. 
Daarom komen de geplande seminars van 14 september 2023 en 11 december 2023 te vervallen. 
 
 
Beëindiging corona meerkosten protocol 
Het huidige meerkosten protocol eindigt per 31-12-2022.  
De regionale werkgroep corona heeft besloten de looptijd van het meerkostenprotocol niet meer te verlengen. 
Vanaf maart 2022 zijn in Nederland nagenoeg geen beperkende coronamaatregelen meer van kracht. 
Incidenteel hebben we na het 1e kwartaal nog meerkosten ontvangen van aanbieders waarbij het ziekteverzuim als 
gevolg van corona aantoonbaar hoger ligt. 
Ook deze kosten zijn in de loop van 2022 sterk afgenomen. We zien dan ook geen noodzaak om de 
meerkostenregeling in 2023 te continueren. Dit betekent dat aanbieders over het 4e kwartaal voor het laatst 
meerkosten mogen indienen. De deadline voor aanlevering van meerkosten over het 4e kwartaal is 31 januari 2023. 
Mocht de situatie in de toekomst veranderen dan bekijken we of er een noodzaak bestaat om een nieuw 
meerkosten protocol in het leven te roepen. 
 
 
Productieverantwoording 2022 
Dinsdag 13 december is de eerste aankondiging voor de productieverantwoording over 2022 verstuurd. Deze is via 
e-mail verzonden aan alle algemene e-mailadressen en aan de contactpersonen algemeen en financieel. Tevens is de 
websitepagina online gezet. Deze vindt u hier. 
 
 
Personele wijzigingen MGR 
Afgelopen maanden hebben er diverse personele wijzigingen plaatsgevonden bij de MGR. We zetten ze voor u op 
een rijtje: 
Contractmanager voor de Wmo Karin Orval is een nieuwe uitdaging aangegaan bij de gemeente Venlo en heeft de 
MGR verlaten. Anne van den Munckhof neemt haar taken over. Anne was contractmanager voor de lokale 
overeenkomsten. Deze functie is overgenomen door Monique Jacobs. Zij was tot 1 november officemanager. Simone 
de Wan is per die datum in dienst getreden als nieuwe officemanager. 
Getty Schuiling gaat per 1 januari 2023 uit dienst bij de MGR. Aniek Janssen neemt haar juridische taken over en zal 
ook een gedeelte van de inkooptaken op zich nemen. Aniek is tot die tijd in functie als assistent contractmanager. De 
taken van Aniek als assistent contractmanager worden overgenomen door Emma Daud die per 1 januari 2023 in 
dienst komt bij de MGR. 
En tot slot is Bram Jacobs per 1 december in dienst gekomen. Hij heeft de functie van contractmanager Jeugd. 
U kunt al deze namen en functies terugvinden op de contactpagina op onze website: Team MGR | MGR Sociaal 
Domein Limburg Noord (sociaaldomein-limburgnoord.nl). Binnenkort zullen ook hier de foto’s aangevuld worden. 
 
We wensen alle collega’s veel succes en werkplezier in hun nieuwe functies! 
 
 
Bereikbaarheid MGR 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/handboeken
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/handboeken
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/2022/NIEUWSMAILING%202022%20-%20week%2032.pdf
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/productieverantwoording-2022
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/contact/team-mgr
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/contact/team-mgr
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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 wisselende momenten, 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  
 
 
 

 

Wij wensen u allen hele fijne feestdagen  
en een succesvol,  

maar bovenal gezond 2023 ! 
 
 
 

mailto:info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
mailto:info@mgrsdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/

