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Laatste verlenging overeenkomsten Sociaal Domein regio Limburg-Noord 
 
Voor 2018 zijn via het Open house inkoopmodel overeenkomsten gesloten voor de diensten: 
 Onafhankelijke cliëntondersteuning Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.1 Regio 
 Maatwerkdiensten Jeugd Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.2 Regio 
 Maatwerkdiensten Wmo Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.3 Regio 
 Maatwerkdiensten Participatie Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.4 Regio 
 
De overeenkomsten hadden een initiële looptijd van één jaar met de mogelijkheid van drie optionele jaarlijkse 
verlengingen. Voor de jaren 2019 en 2020 is gebruikt gemaakt van de eerste en de tweede verlengingsmogelijkheid.  
 
Inmiddels hebben de regiogemeenten besloten om ook van de derde verlengingsmogelijkheid gebruik te maken. 
Deze verlenging gaat in op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021. Daarna kunnen deze overeenkomsten 
niet meer verlengd worden.  
 
Over de contractering vanaf 1 januari 2022 bent en wordt u geïnformeerd via het Project sturing en inkoop. De 
communicatie daarover vindt plaats via Nieuwsmailings, berichten op onze website, marktconsultaties en 
aanbiederssessies. 
 
Alle gecontracteerde aanbieders ontvangen via een e-mailbericht een bevestiging van de verlengingen.   
 
Let a.u.b. op! Bovenstaande heeft alleen betrekking op genoemde overeenkomsten en dus niet op de voor de 
gemeente Venlo afzonderlijk gesloten overeenkomsten. Hierover worden de betreffende aanbieders apart  
geïnformeerd. 
 
 
Marktconsulatie Project sturing en inkoop Sociaal Domein Noord-Limburg 
 

Afgelopen maandag 6 juli 2020 is op TenderNed de marktconsultatie voor Project sturing en inkoop Sociaal Domein 
Noord-Limburg 2022 gepubliceerd, met TenderNed-kenmerk 272734 en Negometrix kenmerk 154893. Zie  
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199568. 
 
Komend halfjaar zullen er per domein en/of per segment diverse deelmarkconsultaties plaatsvinden op basis van 
aanbiederssessies, gesloten of zogenoemde open marktconsultaties. Per segment wordt bepaald wat de meest 
passende vorm is om de aanbiedersmarkt en andere ketenpartijen/stakeholders te betrekken. 
 
Scope van de marktconsultatie: 
 

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199568


 
Wat vragen we van de aanbieders?  
Wij vragen op dit moment:  
1) Kennis te nemen van deze publicatie op TenderNed en Negometrix.  

2) Indien u belangstelling hiervoor hebt deel te nemen aan de deelmarktconsultaties/werksessies voor de 
verschillende domeinen en segmenten.  

3) U hiervoor tijdig aan te melden dat u belangstelling heeft en aangeven voor welk segment, naam aanbieder, 
contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres.nl. De link naar dit invulformulier is opgenomen in de beschrijving op 
Negometrix.  

4) Bij vragen of suggesties dient u deze via het e-maladres info@sdln.nl te stellen.  
 
 
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@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  

Segmentcode Project sturing en inkoop Sociaal Domein Noord-Limburg 

Domein: Jeugd Domein: Jeugd 

Jeugd S1 Segment 1: Behandeling met verblijf en ambulante alternatieven 

Jeugd S2 Segment 2: Wonen  

Jeugd S3 Segment 3: Dagbesteding / dagbehandeling 

Jeugd S4 Segment 4: Ambulant / Specialistisch 

Domein: Wmo Domein: Wmo 

Wmo S1a Segment: Volwassenen, complexe, meervoudige ondersteuningsvraag 

Wmo S1b Segment: Volwassenen, kortdurende, enkelvoudige ondersteuningsvraag 

Wmo S2a Segment: Volwassenen, langdurige ondersteuningsvraag  

Wmo S2b Segment: Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen 

Wmo S3a Segment: Hulp bij huishouden 

Wmo S3b Segment Logeren 

Domein: Participatie Domein: Participatie 

PW S1 Segment: Begeleiding collectief 

PW S2 Segment: Begeleiding Individueel 

PW S3 Segment: Werkgeversondersteuning 

 

mailto:info@sdln.nl
mailto:info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ki
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
mailto:info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/


 
 

 


