
NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 40 – 2017 

 

 
 
 
Inkoop Bemoeizorg en Preventie gemeente Venlo 
  
Met onze Nieuwsmailing van week 38 bent u geïnformeerd over de inkoop Sociale en andere specifieke diensten 
“Bemoeizorg en Preventie” van de gemeente Venlo.  
  
Deze aanbesteding is vandaag (woensdag 4 oktober) gepubliceerd op TenderNed en Negometrix. De procedure 
verloopt via Negometrix. 
 
De aanbesteding kent 2 percelen: 
Perceel 1. Bemoeizorg 
Perceel 2. Preventie 
 
Via de link hieronder bereikt u direct de tender in Negometrix behorende bij de aanbestedingsprocedure 
“Bemoeizorg en Preventie” van de gemeente Venlo. 
 
Bemoeizorg en Preventie 
 
 
Vooraankondiging  bijeenkomst berichtenverkeer,  facturatie en wijzigingen 2018 
 
De gezamenlijke gemeenten en Sociaal Domein Limburg-Noord willen net als voorgaand jaar een bijeenkomst 
organiseren voor de backoffice medewerkers van de aanbieders van Wmo en Jeugd-producten. Deze bijeenkomst zal 
gehouden worden op donderdag 16 november 2017 in het gemeentehuis van Venray (Raadhuisstraat 1, 5801 MB 
Venray). Omdat vooral voor jeugd er een aantal ingrijpende veranderingen zijn, ligt de nadruk dit keer op de 
wijzigingen bij jeugd.  
 
Het conceptprogramma: 
 

Tijd Wat  

15.15 – 15.30 Ontvangst met koffie en thee 

15.30 – 16.20 1e Serie workshops  

16.20 – 16.30 Ontvangst nieuwe deelnemers 

16.20 – 16.30 Wisselen van workshop 

16.30 – 17.20 2e Serie workshops 

17.20 – 17.40 Pauze en Kernregistratie en Zoektool 

17.40 – 18.30 3e Serie workshops  

 
De workshops die gegevens worden zijn de volgende: 
 
Workshop 1 Wijzigingen Jeugd (wordt 3 keer gegeven) 
Verschil jeugdhulp-behandeling  en GGZ-behandeling, wijzigingen in logeren en overige wijzigingen jeugd 2018 in 
relatie met de administratie. 
 
Workshop 2 Berichtenverkeer, Jeugd en Wmo (wordt 3 keer gegeven) 
Berichtenverkeer en uniforme werkwijze. 
Welke berichten zijn er en welke gebruik ik waarvoor? 
Hoe weet ik welke productcategorie en welke productcode ik moet gebruiken? 
Wat is de relatie met de CAK codes? Wie moet wat aan het CAK doorgeven? 
Wat doe ik als ik de code niet weet? 
 

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=73515&companyId=28733


Workshop 3 Omzetting DBC’s Jeugd (wordt 3 keer gegeven) 
Omzetting DBC’s 2017 naar nieuwe systematiek 2018 en hoe wordt specialistische GGZ in 2018 ingezet.  
 
Workshop 4a VNG berichtenapp, Jeugd en Wmo (wordt 1 keer gegeven om 16.30 uur) 
Berichtenapp VNG voor beginnende aanbieders. 
 
Workshop 4b VNG berichtenapp vervolg,  Jeugd en Wmo (wordt 1 keer gegeven om 17.40 uur) 
Berichtenapp VNG vervolg van 4a, ook voor aanbieders welke er al mee werken. 
 
Halverwege oktober ontvangen aanbieders Wmo en Jeugd een uitnodiging met mogelijkheid tot inschrijven. Mocht 
u geïnteresseerd zijn, houdt deze middag dan alvast vrij. 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account meld u zich dan aan of 
af via de homepage, beneden in het scherm. 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
 

 

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

