NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 46 – 2020

Marktconsultatie Beschermd Wonen e.d. 30 november 2020
Zoals aangeven tijdens de eerste marktconsultatie op 14 oktober jl., kondigen wij hierbij de tweede
marktconsultatie aan.
Datum:
Plaats:
Onderwerp:

Maandag 30 november 2020 van 9:00 uur tot 11:00 uur
MS teams (u ontvangt, na aanmelding, op tijd uw link voor deelname)
Inkoop Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg en OGGZ Preventie sociaal
domein Noord- en Midden-Limburg

Globale opzet van het programma:
Plenair gedeelte:
Toelichting op de sturingselementen, inkoopstrategie en planning van het vervolgproces t/m
juli 2021.
Break-out sessies:
Interactie per segment op o.a. inhoud, (ontwikkel)doelstellingen en prestatie-indicatoren.
NB: de break-out sessies van de 3 segmenten vinden tegelijkertijd plaats.
Aanmelden: maximaal 2 personen voor de plenaire sessie en maximaal 1 persoon per aanbieder per segment voor
de Break-outs sessies
Aanmelden kan hier, tot 24 november 2020.
De link voor MS-teams wordt medio week 48 verstuurd.
Vragen vooraf of afmelding: via secretariaat: s.vintges@venlo.nl

MGR website Inkoop Sociaal Domein 2022
Graag maken we u nogmaals attent op onze website, waarop twee pagina’s te vinden zijn over de inkoop 2022. Deze
pagina’s gaan over de nieuwe per 2022 af te sluiten overeenkomsten. Er is een pagina voor Noord-Limburg en een
pagina voor Midden- en Noord-Limburg. De pagina’s zijn te vinden onder het kopje 'Inkoop'.

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@sdln.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@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

