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Geachte lezer,
Brede Bijeenkomst 11 juli 2017
Het nieuwe IJsselland model biedt kansen om beter zorg op maat te realiseren. We willen jullie - zoals
beloofd tijdens de inkooptafels - graag uitnodigen om hier over verder te praten - zowel inhoudelijk
als over thema's als hoofd- en onderaannemerschap.
Een afgevaardigde vanuit West Brabant West (WBW) zal jullie bijpraten en jullie vragen
beantwoorden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 11 juli 2017 van 13.00-16.00 uur met
aansluitend een borrel in het Kulturhus te Olst (Jan Schamhartstraat 5, 8121 CM Olst).
Aanmelden hiervoor kan nog steeds tot en met 3 juli 2017, via:
http://www.bvoijsselland.nl/20/Brede-bijeenkomst-11-juli-2017/
Hier staat ook het complete programma voor deze middag vermeld.
Participatietraject inkoop 2018
27 juni jl. heeft de 3e overlegtafel plaatsgevonden en is de aangepaste raamovereenkomst met de
aanwezigen doorgenomen aan de hand van de gestelde vragen. Gezien het korte tijdsbestek van het
overleg is dit gedaan aan de hand van een presentatie. Op deze manier is iedereen meegenomen in
de meest gestelde vragen. Uiteraard wordt de beantwoording van alle vragen gepubliceerd op de
website, evenals de presentatie en de notulen van deze bijeenkomst. Dit alles wordt uiterlijk in week
30 gepubliceerd op de website. Aangezien de documenten nog niet definitief vastgesteld zijn, vindt e r
op 5 september 2017 nog een 4e overlegtafel plaats van 10.30-12.30 uur. Deze keer ook weer in de
Raadzaal van het Stadhuis aan het Grote Kerkplein 15 te Zwolle, dan streven we ernaar om ook meer
duidelijkheid te hebben over de scenario’s met betrekking tot de bekostiging.
Personele wisselingen binnen de BVO
De afgelopen maanden zijn er meerdere personeelswisselingen geweest binnen de BVO. Inmiddels is
met het aanstellen van een aantal nieuwe medewerkers de BVO weer op volle sterkte. In deze
nieuwsbrief willen wij u voorstellen aan zowel de oude garde als de nieuwkomers. Op de volgende
pagina vindt u de verdeling binnen de BVO en via welk mailadres men bereikbaar is.

Team Inkoop- en contractmanagement bestaat uit de volgende mensen:
Naam
Jacky Wolters – Ravoo
Henno Stuurman
Esther van den Broeke
Kim Wink

Functie
Inkoopmanager
Senior Contractmanager
Contractmanager
Contractbeheerder

Claudia Fictorie

Ondersteuning Inkoop- en
Contractmanagement

E-mail en/of telefoon

info@bvoijsselland.nl
info@bvoijsselland.nl
info@bvoijselland.nl
contractbeheer@bvoijsselland.nl
06-55 281 588
Inkoop2018@bvoijsselland.nl
06-50 738 861

Team financiën en administratie bestaat uit:
Naam
Charles Teerlink
Margreet Schuurman
Vivian Babanian
Johan Meijerink
Annica van der Sluis
Petra Kamphuis

Functie
Financieel Adviseur
Financieel Adviseur t.b.v. de
finale afrekeningen 2016
Senior Administrateur
Senior Administrateur /
Applicatiebeheerder
Administratief medewerker
Administratief medewerker

E-mail en/of telefoon

info@bvoijsselland.nl
info@bvoijsselland.nl
06-25 746 121
factuur@bvoijsselland.nl
06–55 433 699
applicatiebeheer@bvoijsselland.nl
factuur@bvoijsselland.nl
factuur@bvoijsselland.nl

