Geachte relatie,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
ENOVATION maakt inmiddels twee jaar deel uit van VANAD Group. Gedurende deze twee jaar zijn
wij onder de naam ENOVATION blijven opereren, met een focus op integratie en communicatie
binnen de zorg, logistiek en hosting in het algemeen.
In het licht van de VANAD Group strategie van een overzichtelijke en duidelijke dienstverlening naar
onze relaties met een nog gerichtere focus per doelgroep, is een eenduidige naam en uitstraling van
onze organisatie van essentieel belang. Daarom zal ENOVATION B.V. vanaf heden opgesplitst
worden in drie separate Lines of Business.

VANAD Enovation – www.vanadenovation.nl
Is en blijft uw specialist op het gebied van communicatie en integratie van
systemen en mensen binnen de zorgsector.
VANAD Perform – www.vanadperform.com
Is de nieuwe naam voor de hosting en applicatie management activiteiten die
werden uitgevoerd onder de vlag van ENOVATION.
VANAD Logistics – www.vanadlogistics.com
VANAD Logistics is de nieuwe naam van de Line of Business die haar focus
heeft op de activiteiten die geënt zijn op de logistieke dienstverlening.
Wat betekent dit voor u?
Voor u als belanghebbende zijn de gevolgen minimaal. Mocht uw contactpersoon wijzigen, dan wordt
u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. Andere zaken als; juridische entiteit, contracten en
adres- en bankgegevens blijven ongewijzigd.
De e-mailadressen gaan wel veranderen. Vanaf 1 oktober veranderen alle e-mailadressen van
@enovation.nl naar @vanadgroup.com. De oude extensie blijft nog actief tot 1 januari 2016.
Voor een soepele overgang willen wij u vriendelijk verzoeken deze brief eveneens te verspreiden
onder uw collega’s. Zij kunnen de nieuwe gegevens op deze manier eveneens in hun administratie
opnemen.
Wij zijn er van overtuigd dat door deze wijzigingen de dienstverlening vanuit de VANAD Group en de
onderliggende bedrijven nu en in de toekomst optimaal aansluit op uw eisen en wensen.
Meer informatie
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de naamswijziging? Neem dan contact op met uw directe
contactpersoon of met Rob Snepvangers, Corporate Marketing Coördinator VANAD Group, 06 53
400 579 of rob.snepvangers@vanadgroup.com
Met vriendelijke groet,
ENOVATION B.V.

Jeroen van Rijswijk, CEO

