
NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 50 - 2016 

 

 
 
 
 
Vragen en antwoorden workshops Berichtenverkeer 24 november 2016 
 
Tijdens de backoffice-workshops van 24 november jongstleden zijn vragen verzameld. Deze zijn in dit document op 
een rij gezet en beantwoord. De gemeenten hebben hierin zoveel mogelijk gezocht naar een gezamenlijke lijn. 
 
 
Let op! Enkele gewijzigde productcodes voor 2017 
 
Sinds de aanbesteding afgelopen zomer zijn er door voortschrijdend inzicht een aantal productcodes gewijzigd. Dit 
kan betekenen dat de codes in uw Product- en Prijzenblad gewijzigd zijn. Een overzicht van de gewijzigde codes 
vindt u hier. Deze zijn ook al verwerkt in de recent gepubliceerde conversietabellen en zullen tevens op de juiste 
manier opgenomen worden in de kernregistratie Inkoop. 
 
 
Kernregistratie Inkoop 
 
Vanaf 1 januari 2017 komt er een nieuwe tool beschikbaar voor het raadplegen van uw product-, prijs- en 
contactinformatie voor de regio Limburg-Noord: de Kernregistratie Inkoop. Via deze online tool op onze website 
kunt u uw actuele aanbod in de regio Limburg-Noord raadplegen. Daarnaast is het mogelijk om uw bedrijfs- en 
contactgegevens eenvoudig aan te passen. Om de Kernregistratie Inkoop straks te kunnen raadplegen dient u in te 
loggen op onze website, hiervoor heeft u een account nodig. Aanbieders die met de inkoop van 2016 hebben 
meegedaan, hebben al een account. De tool wordt de komende weken uitgerold. Wij informeren u binnenkort 
verder over het gebruik. 
 
 
Ontwikkeltafels: Opgeven voor ontwikkeltafels en werkgroepen kan t/m vrijdag! 
 
U kunt zich tot en met 16 december opgeven voor deelname aan ontwikkeltafels en werkgroepen. Meer informatie 
over de tafels/werkgroepen en de bemensing ervan vindt u hier.  
 
Geef u op tijd op, te laat ontvangen aanmeldingen worden niet meegenomen! In de loop van volgende week worden 
de ontwikkeltafels en werkgroepen samengesteld en ontvangt u bericht of u bent ingedeeld. 
 
Geef via deze link aan ons door: 

 uw naam; 

 uw organisatie; 

 uw emailadres indien dat afwijkt van het adres vanwaar u zich opgeeft; 

 de tafels en/of werkgroepen waarin u geïnteresseerd bent.  
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich 
uitschrijven op uw e-mailadres, beantwoord dan deze mail met als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden 
antwoord dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
 
 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Backoffice/QA%20workshop%20RWB%20def.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Inkoop2017/Gewijzigde%20codes%202017.xlsx
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/backoffice/conversietabellen
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/OT2017/Uitvraag%20deelname%20aan%20ontwikkeltafels%20en%20werkgroepen.pdf
mailto:jacqueline.linders@mgrsdln.nl?subject=Interesse%20in%20deelname%20ontwikkeltafels/werkgroepen
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