UPDATE OKTOBER 2020
Beste vrienden van de taskforce Samen Vooruit,
Graag geven we jullie namens de taskforce Samen Vooruit (TSV) weer een update over de
voortgang vanuit de werkgroepen en het team en welke stappen we gaan zetten op weg naar
ons einddoel.
Harry van Dorenmalen, Kees Donkervoort en het TSV-team
Werkgroepen
Afgelopen weken heeft TSV volgens plan samen

duidelijk dat samen optrekken tot gewenste resul-

met de 6 werkgroepen concrete voorstellen

taten moet gaan leiden. Bij het thema Beelduitwis-

gemaakt en vastgelegd in een factsheet.

seling bijvoorbeeld kan de samenwerking met het

Op 1 oktober 2020 was het moment om deze

Twiin-programma tot een doorbraak leiden. Denk

resultaten te presenteren aan een grote groep

ook aan het gezamenlijk optrekken rondom het

betrokken specialisten van VWS, waarin zowel

Zorgadresboek in de route naar het IB.

generieke rode draden zijn benoemd alsmede
specifieke issues per werkgroep. Vanuit VWS en

Een ander voorbeeld is structureel overleg met

andere aanwezigen hebben we goed advies en

VZVZ met een praktische agenda om de afstem-

navigatie ontvangen waarmee we de voorstel-

ming te bevorderen voor een aantal werkgroepen.

len verder kunnen uitwerken tot concrete eind-

Ook is een afspraak met ZN gepland eind oktober

producten. Dit in samenspraak met belangrijke

2020 om transparantie en samenwerking te

stakeholders die ons ook zijn aangereikt.

bewerkstelligen.

Onze “wasstraat-aanpak” en snelheid leiden

Voor de presentaties en de factsheets van de

ook tot wrijving met bestaande structuren en

bijeenkomst van 1 oktober 2020 verwijzen we graag

Big5-programma’s. Dit maakt nog meer

naar de TSV-website.

Zichtbaarheid
Na een fase waarin we bewust alleen met de werkgroepen en de ICT-leveranciers hard gewerkt hebben
aan oplossingen en resultaten, stonden de afgelopen weken in het teken van de volgende fase, namelijk
naar buiten gaan om ons verhaal te vertellen en input op te halen. We zoeken de samenwerking met
stakeholders actief op, werken transparant en zijn op zoek naar effectieve samenwerkingen en
oplossingen om gegevensuitwisseling in de zorg te versnellen.
Twee voorbeelden:
1. Tijdens de bijeenkomst van de vrienden van

2. Op 29 september jl. hebben we een online

het IB (VIB) van 24 september jl. hebben we in

bijeenkomst gehad met verschillende leden van

diverse groepen onze aanpak en resultaten

VNO-NCW (ondertekenaars van het Manifest en het

gepresenteerd en meegedacht namens de

bedrijfsleven) via de commissie Gezondheidszorg.

leveranciers. We hebben laten zien dat we met

Hier hebben we onszelf gepresenteerd en een

de leveranciers tot een goede inbreng kunnen

goede discussie gevoerd. Concrete suggesties uit

komen. Een van de concrete resultaten van die

dit overleg leiden mogelijk tot nieuwe onderwerpen

dag is dat we aangesloten zijn bij een VIB-werk-

voor een werkgroep over businesscase en waarde

groep die met een voorstel gaat komen rondom

van data.

governance.
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Komende periode
Met de vliegende start en de voortgang die we geboekt hebben, wordt de druk om ook te blijven leveren
en ontwikkelen groot. Onze zichtbaarheid is groter geworden en we hebben laten zien dat de aanpak
werkt. Om ook de komende periode succesvol te zijn, werken we als team strak samen en blijven we nog
meer dan voorheen de verbinding zoeken met de nationale programma’s en structuren. Waarbij we
echter wel versnelling in concrete resultaten blijven nastreven!!
Concreet gaan we met de werkgroepen (die in de fase van verbreding komen) het volgende doen:
1. Online sessie(s) organiseren per (cluster van) werkgroep(en) ter “consultatie” van
de andere TSV deelnemers.
2. Klankboordgroep inrichten per werkgroep met diverse specialisten vanuit bijvoorbeeld VWS,
waar de voorstellen worden doorgesproken en van advies worden voorzien.
3. Toewerken naar gezamenlijke voorstellen van stakeholders en de TSV-werkgroep(en) samen,
voor bijvoorbeeld in het IB. Actueel is de gezamenlijke factsheet waaraan we werken voor ZorgAdresboek.
Agenda items

• Stakeholder gesprekken

Continu

• Interne sessies werkgroepen

19 oktober: Beelduitwisseling en Zorgadresboek

					

27 oktober: Infrastructuur en Standaarden

					

2 november: Medicatie en ID/authenticatie

• Oprichten klankboordgroep VWS

eind oktober

• Follow-up sessie met VWS-specialisten

23 november

• Informatieberaad (IB)

30 november

Tot slot
Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: om de zorg in Nederland op kwalitatief hoog niveau en
betaalbaar te houden. Vanuit TSV dragen we bij in de vorm van versnelling met concrete resultaten op
de werkvloer voor gegevensuitwisseling in de zorg. Verschillende meningen, manieren van aanpak en
ideëen over planning zijn daarbij onontkoombaar. Daarom zijn goede afstemming, transparantie en
samenwerking (zonder te vertragen) van groot belang in deze fase van versnelling. En dat is precies waar
wij ons vanuit TSV de komende tijd nog meer voor gaan inzetten!

Kijk voor meer informatie op www.taskforce-samen-vooruit.nl
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