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Datum
Voorzitter
Genodigden
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Tijdens de Twentedag
Eelco Eerenberg

Plaats
Secretaris

: Regio Kantoor – Enschede
vergaderzaal 501
: Nienke Belderink – Loes de Haan

Tijdstip

: 11.45 – 12.30 uur

Anja Timmer (Almelo), Martin Velten (Borne), Ilse Duursma (Dinkelland), Eelco Eerenberg, (Enschede), (Haaksbergen), , Jan Martin van
Rees (Losser), Rob Christenhusz (Oldenzaal), Tom Vleerbos (Tubbergen), Jan Binnenmars
(Twenterand), Dianne Span (Wierden), wethouder J.M. van Rees (Losser)
Afw.: Johan Coes (m.k.) Edith van Spiegel (m.k.) Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente) Bert Tijhof (Rijssen-Holten)

Nr. Onderwerp
1. Opening en Welkom

Doel bespreking /Voorstel

Bijlagen

De BC/BO heeft in een workshop achtige sessie kunnen proeven aan de plannen voor het Transformatie-event op 5 november.
Bart Spijkerboer, van het bureau Spijker en Hamer, was aanwezig omdat hij het event op 5 november gaat begeleiden. Hij nam de BC-BO mee in het
concept van de dag: Samen, doen wat werkt en de inwoner centraal.
De BC-BO leden werden tot slot geprikkeld om met ideeën te komen waarvan ze zelf energie kregen.
De voorbereidingsgroep kreeg van de bestuurders twee tips mee:
1. zorg dat de oogst van 5 november een deugdelijk vervolgproces krijgt en dat het niet alleen blijft bij een leuke dag.
2. zorg ervoor dat op 5 november de goede mensen aan tafel zitten.
Al met al was het een goede kennismaking en wordt uitgekeken naar 5 november.
Graag een check op de datum van 5 november. Niet alle bestuurders hadden deze in hun agenda staan. Het verzoek is om zich aan te melden voor deze
bijeenkomst.
Verder werd de oproep gedaan aan alle bestuurders om de uitnodiging door te zenden en binnen zijn of haar netwerk te kijken naar die mensen, waarvan
je wilt dat die 5 november meepraten over de transformatie van de zorg in Twente.
Er wordt gezocht naar een mix van mensen, iedereen praat mee vanuit zijn of haar eigen expertise.
De definitieve uitnodiging volgt binnenkort.
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