NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 26 – 2020

Migratie e-mailadressen MGR sociaal domein Limburg-Noord (25-26 juni)
Vanaf donderdag 25 juni 2020 gaan wij e-mailen met andere e-mailadressen. Voorheen kon u ons bereiken met het
uiteinde @mgrsdln.nl, vanaf 25 juni kunt u dit doen met uiteinde @sdln.nl. Dit betekent dat u ons informatiepunt
kunt bereiken via info@sdln.nl. De bij ons bekende contactpersonen van uw organisatie hebben hier al separaat
bericht van gehad.
Verder gaan wij op donderdag 25 juni onze e-mailserver migreren, wij zijn deze dag zowel telefonisch als per mail
niet bereikbaar. Op 26 juni zijn wij alleen telefonisch bereikbaar. Vanaf 29 juni beantwoorden wij ook weer de mail.
Kan uw mail niet wachten en verzendt u ons een mail tussen 22 en 26 juni? Dat kan. Verstuur deze mail op 22, 23 en
24 juni naar <naam>@mgrsdln.nl en op 25 en 26 juni naar <naam>@sdln.nl. Onze ICT-afdeling doet zijn uiterste best
om alle mail op de juiste plek te laten aankomen, maar dit kunnen wij niet garanderen. Daarom verzoeken wij u in
de gaten te houden of u van ons een reactie ontvangt. Let op dat de reactietermijn langer kan zijn dan te doen
gebruikelijk.

Nieuwe leveranciersmanager
Recentelijk is bij de MGR een nieuwe leveranciersmanager gestart, Anneke Ros. Zij neemt de taken over van Evert
Pater. De komende tijd zal zij zich, naast het oppakken van de lopende zaken, bezighouden met het uitbreiden en
versterken van het regionale leveranciersmanagement. Dit laatste ook in overleg met de vier relatiemanagers van de
gemeente Venlo.

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

