Nieuw managementteam A-VISION
Beste heer / mevrouw,
In het najaar van 2020 hebben we u op de hoogte gebracht van het vertrek van onze toenmalige
directeur Astrid Lubbers. Haar functie is vanaf dat moment ingevuld door Hermien Lubbers-Jurrien.
De afgelopen periode is er binnen A-VISION een nieuwe managementstructuur ontwikkeld en hiervan
willen wij u graag op de hoogte brengen.

De nieuwe structuur ziet er als volgt uit:
Hermien Lubbers-Jurrien – Strategisch directeur
hlubbers@a-vision.nu
Met trots wil ik u ons nieuwe managementteam presenteren. Het zijn
drie collega’s die in het verleden hebben laten zien over de juiste
deskundigheid, expertise en ervaring te beschikken en de ambitie te
hebben om zich verder te ontwikkelen als leidinggevende. Ik ben dan ook
heel blij dat alle drie volmondig 'ja' hebben gezegd om samen de
uitdaging aan te gaan om A-VISION verder te ontwikkelen om u nog beter
van dienst te kunnen zijn.

Wie het zijn: hieronder leest u hun persoonlijke verhaal.

David Izelaar – Manager Financiën en Facilitair
dizelaar@a-vision.nu
Sinds het najaar van 2014 ben ik al met veel plezier werkzaam voor
A-VISION en in deze tijd heb ik veel ontwikkelingen en veranderingen
meegemaakt.
In mijn nieuwe functie als manager Financiën en Facilitair, ben ik
verantwoordelijk voor de bedrijfsadministratie. Ook valt het beheer,
gebruik en inrichting van het gebouw, van waaruit wij onze
dienstverlening aanbieden, onder mijn verantwoording. Zorgen dat alle
ondersteunende processen soepel verlopen is iets dat ik graag doe en
waarin ik altijd op zoek ben naar verbeteringen.
Samen met de collega’s heb ik er dan ook zin in om met deze nieuwe
taak aan de slag te gaan en de uitdaging aan te gaan om de
dienstverlening van A-VISION verder te verbeteren.

Mirthe Korf – Manager Zorg en Communicatie
mkorf@a-vision.nu
Nu we gaan beginnen met deze nieuwe uitdaging, wil ik mij graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Mirthe Korf, 28 jaar en woonachtig in
Apeldoorn. Bijna drie jaar geleden ben ik begonnen als persoonlijk
begeleider bij SPRINT, een toen nieuwe IT-zorgvoorziening die ik samen
met mijn collega’s heb opgezet.
In mijn nieuwe functie, als manager Zorg en Communicatie, ben ik
verantwoordelijk voor het aansturen van de begeleiders, vormgevers en
communicatiemedewerkers. Ik ben ontzettend blij met deze nieuwe
uitdaging en heb er veel zin in om samen met David en Angelique deze
nieuwe taken te vervullen.
Daarnaast kijk ik er naar uit om, samen met alle collega’s, A-VISION
verder te ontwikkelen tot expertisecentrum!

Angelique Oosterik – Manager Onderwijsadvisering en Testontwikkeling
aoosterik@a-vision.nu
Mijn naam is Angelique Oosterik, 29 jaar en woonachtig in Twente.
Momenteel ben ik ruim 6 jaar werkzaam bij A-VISION. Ik ben in dienst
gekomen als methodoloog en door de jaren heen heb ik meer taken
gekregen, waaronder het uitvoeren van diagnostiek.
Ik ben blij met deze nieuwe uitdaging als manager Onderwijsadvisering
en Testontwikkeling. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het
aansturen van de onderwijsadviseurs, het ROUTE 8 team en de ICTontwikkelaars. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de
testontwikkeling binnen A-VISION, zowel voor bestaande als nieuw te
ontwikkelen testen.
Het onderhouden van contact met klanten staat bij mij hoog in het
vaandel dus wellicht spreken we elkaar binnenkort. Samen met al mijn
collega’s hopen we u goed van dienst te kunnen zijn.

We hopen dat de nieuwe managementstructuur middels deze nieuwsbrief duidelijk is voor u. Graag
staan we u te woord als u vragen heeft!
Hartelijke groeten,
Hermien, David, Mirthe en Angelique
055-5400333

