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Via deze Nieuwsbrief informeer ik relaties en
andere geïnteresseerden over de ontwikkelingen
van mijn bedrijf MDVA. Veel leesplezier!
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- Willy Wortel-programma jeugdzorg
- Pitstop OOA
- Blogjesoverzicht
- Twitter

Michel de Visser

Ondersteuning aanbesteding/offerte
De komende maanden worden spannend in
decentralisatie-land!
Bestekken
worden
gemaakt, subsidietrajecten en aanbestedingen
worden opgestart en er moeten goede offertes
komen. Om ondersteuning te bieden bij deze
trajecten werk ik samen met Gert van den Burg
en Wieneke Verweij onder de vlag “Lokaal
Actief”. Wij hebben ervaring vanuit zowel de
vraag- als de aanbiederkant en helpen graag
met procesbegeleiding, schrijven of tegenlezen
van offertes of in het beoordelingstraject. Hulp
nodig laat het weten: info@mdva.nl Wij hebben
in dit kader al volle agenda’s maar we kunnen er
vast een mouw aan passen.

Opleiding inkoop J-GGZ en LVB
Ook dit seizoen verzorg ik weer een onderdeel
van een opleiding van het Studiecentrum voor
Bedrijf en Overheid (SBO). Op 20 mei geef ik de
module Inkopen en binnen budget blijven. De
opleiding is zowel voor gemeenteambtenaren
als voor medewerkers van zorgaanbieders
bedoeld. Meer informatie is beschikbaar hier
beschikbaar via het SBO. Wilt u nog aanmelden,
laat het mij dan even weten: info@mdva.nl
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Willy Wortel-programma jeugdzorg
Welke innovaties zijn er mogelijk, wat is het
verwachte rendement ervan en hoe breng je het
tot stand? Dit zijn de vragen waarmee ik de
zorgmanagers van zorginstelling Middin heb
geholpen in het kader van de jeughulpdecentralisatie.
We hebben een “Willy Wortel-aanpak”
ontwikkeld, waarbij de kracht erin zit om elke
innovatie terug te brengen tot de kern van waar
het om draait. Wat betekent het in geld in aantal
kinderen en wat is de verbetering? De komende
maanden help ik Middin om met de uitkomsten
verder aan de slag te gaan.

Pitstop OOA
Michel de Visser Advies is vanaf de oprichting
aangesloten bij de OOA. Via deze organisatie
kunnen organisatie-adviseurs hun kennis van
het vakgebied op peil houden. Daarnaast is het
een kwaliteitskeurmerk, omdat niet iedereen
zomaar lid kan worden van de Orde. Recent heb
ik meegedaan aan een “Pitstop”-programma,
een soort kwaliteitsonderhoud voor organisatieadviseurs. Ik vind het belangrijk om zo te werken
aan mijn professionaliteit!
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Stel, je wordt wethouder financiën….

Blogjesoverzicht
Met regelmaat schrijf ik webblogberichten over
mijn vakgebied of de actualiteit. Hier zijn de titels
van de berichten in de afgelopen periode. De
volledige berichten
zijn te lezen op:
www.micheldevisser.nl

Acht manieren om prestaties van
wijkteams te meten

Twitter
Je kunt mij volgen via Twitter! Mijn Tweets gaan
o.a. over wat mij opvalt bij gemeenten,
woningcorporaties, zorg en welzijn.
@micheldevisser
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