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Ontwikkeltafels 
 
Jeugd en Wmo/participatie 
Op 25 mei zijn de fysieke ontwikkeltafels (FOT’s) “Jeugd” en “Wmo/participatie” voor de tweede keer bij elkaar 
geweest.  Naar aanleiding van de bijeenkomsten worden de volgende documenten op de website gepubliceerd: 
 
1 juni:   - verslagen van de bijeenkomsten; 
Zo spoedig mogelijk:  - aangepaste voorstellen naar aanleiding van de FOT’s; 
   - nieuwe (nog niet door de FOT’s besproken) voorstellen voor de virtuele ontwikkeltafel. 
 
Houd u voor deze documenten a.u.b. onze website in de gaten. 
We nodigen u uit om uw vragen of opmerkingen over de stukken op de virtuele ontwikkeltafels (VOT’s) met elkaar te 
delen. U kunt dit doen van 1 t/m 14 juni. 
 
Kwaliteit & monitoring en Overeenkomsten 
Op 8 juni komen de FOT’s “Kwaliteit & monitoring” en “Overeenkomsten” voor de tweede keer bij elkaar. U kunt de 
bespreekstukken op de website inzien. De VOT’s voor deze ontwikkeltafels vinden plaats van 15 t/m 28 juni.  
 
 
Profielpagina 
 
Nog niet alle aanbieders hebben hun profielpagina op de website van de MGR bijgewerkt. Dit is onder andere van 
belang om gevonden te worden in de zoektool.  Het is aanbieders alléén toegestaan producten/diensten te 
vermelden die onderdeel zijn van het contract. 
 
Ook de AGB-codes staan in het profiel. Van diverse aanbieders is de AGB-code inmiddels ingevuld, maar niet van 
iedereen. Wij verzoeken alle aanbieders de AGB-code (zorgverlenerscode) op juistheid te controleren en indien 
nodig bij te werken. 
 
 
Benaming in zoektool en aanbiederslijst 

Soms komt de aanbiedersnaam in de zoektool of aanbiederslijst niet overeen met de benaming zoals een aanbieder 
die wenst te gebruiken. Dit komt doordat de MGR uitgaat van de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK). 
Mocht de aanbieder zijn naam willen veranderen dan geldt de volgende procedure: 
 
Zoektool: 
Controleer of de gewenste naam bij de KvK als handelsnaam geregistreerd staat. Zo niet, maak deze aan c.q. wijzig 
deze bij de KvK. 
 
Aanbiederslijst: 
Controleer of de gewenste naam bij de KvK als statutaire naam geregistreerd staat. Zo niet, maak deze aan c.q. wijzig 
deze bij de KvK. 

 
Stuur het wijzigingsverzoek naar info@mgrsdln.nl met het verzoek tot naamswijziging. 
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Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich 
uitschrijven op uw e-mailadres, stuur dan een reply met als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden reply 
dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
 
 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
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