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Herhaald bericht! 
 
Onderstaand bericht heeft in de Nieuwsmailing van week 7 gestaan. Daarin is de passage opgenomen: “In de 
Nieuwmailing van week 10 wordt de migratie nogmaals onder uw aandacht gebracht”. Bij deze dus. 
Het draaiboek wordt ook weer aan u ter beschikking gesteld; dit vindt u achter deze link.  
 
 
Belangrijk bericht voor aanbieders die werken met Berichtenverkeer iWmo en IJw: 
Migratie iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4 per 30 maart 2020 
 
Per 30 maart 2020 wordt versie 2.4 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik genomen. Net zoals bij de 
migratie per 1 april 2019 wordt ook nu weer het “Big bang-scenario” gebruikt. Voor deze migratie is een Landelijk 
draaiboek opgesteld met daarin de fasen en het tijdschema. Dit draaiboek vindt u achter deze link. 
 
Vanwege het belang dat alle aanbieders en gemeenten tijdig op de hoogte zijn van de migratie en de acties die van 
hen worden verwacht, nemen we dit bericht al op in deze Nieuwsmailing. In de Nieuwmailing van week 10 wordt de 
migratie nogmaals onder uw aandacht gebracht.  
 
 
Telefonische bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan op twee manieren. Wij zijn telefonisch bereikbaar (088 – 678 15 00) op de 
volgende tijdstippen: 
Maandag 09.00-13.00 uur 
Dinsdag 09.00-13.00 uur 
Woensdag 09.00-13.00 uur 
Donderdag 09.00-13.00 uur 
 
En uiteraard per e-mail: info@mgrsdln.nl. 
 
 
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 
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden. 
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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