UPDATE SEPTEMBER 2020
Beste ondertekenaars van het manifest Samen Vooruit,
Graag geef ik jullie namens de taskforce Samen Vooruit (TSV) een update over waar we staan
en waar we de komende tijd naartoe werken. We zien allemaal – ook gisteren weer – wat er
met de zorg aan de hand is. En we weten ook dat er veel meer optimalisatie voor het veld
mogelijk is, dus we kunnen en zullen niet stil zitten.
Harry van Dorenmalen
Voorzitter taskforce Samen Vooruit
Vrienden van het IB
Vorige week hebben we met een delegatie van TSV een bijeenkomst van de Vrienden van het Informatieberaad Zorg (VIB) o.l.v Erik Gerritse bijgewoond en daar voor de eerste keer officieel de gezamenlijke
ICT-leveranciers vertegenwoordigd. Het was een goed georganiseerde bijeenkomst en het gaf ons een
uitstekende gelegenheid om zowel de vraag als de context uit het veld beter te begrijpen. Ook plenair en
in de werkgroepen konden we de leveranciersstandpunten en oplossingen aangeven. We werken aan zes
thema’s die een logische relatie hebben met de grote nationale programma’s en zijn trots op het feit dat
de samenwerking steeds beter gaat. De VIB-sessie heeft daar erg bij geholpen. Deelname aan dit soort
bijeenkomsten past bij de ontwikkeling dat we als TSV meer naar buiten gaan treden. Daar is het tijd voor
nu we gezamenlijk goed in kaart hebben gebracht wat de uitdagingen en de mogelijkheden zijn.

Waar staan we ook alweer voor?
Voor de zekerheid en voor de nieuwe leden: TSV is neergezet om samen met de
ICT-leveranciers te komen met snellere oplossingen die voldoen aan standaarden
van open data, interoperabiliteit, collectief samenwerken en gebaseerd op de laatste
ontwikkelingen van technologie en innovatie. Hier hebben de ICT bedrijven veel kennis en ervaring mee en investeren ze veel in. Eigenlijk vullen de ICT-leveranciers de rol
in als CTO van de zorg die het heeft over technologische oplossingen en hoe het wel
en sneller kan. Zie ook www.taskforce-samen-vooruit.nl
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Waar we nu aan denken qua concrete oplossingen:
1. ZorgAdresBoek: we stellen het IB van 30 november a.s. voor dat het VZVZ/ TSV platform, waar we
steeds meer bedrijven en functionaliteit aan hebben toegevoegd, te verklaren tot het “nationaal
platform”. Dat gaan we in gezamenlijkheid verder uitbouwen en beter maken. Hiermee kunnen we de
middelen zo inzetten dat andere initiatieven eigenlijk overbodig worden.
2. Beelduitwisseling: de deelnemende partijen hebben afgesproken om voor het einde van dit jaar te
komen met een voorstel voor een afsprakenstelsel dat via NEN tot een NTA gevormd zal worden. Op
eigen kracht.
3. Identificatie/authenticatie: We zijn actief betrokken en aangehaakt bij de actuele uitdagingen met de
UZI pas en de alternatieven daarvoor waarover wordt gesproken Voor burgertoegang zorgen we dat we
straks actief betrokken worden bij de implementatie van de wet digitale overheid.
4. Governance: we willen voorstellen dat de leveranciers (CTO) duidelijk in de samenwerking ook formeel
gaan meespelen.

Next steps
Graag sluiten we af met wat onze volgende stappen zijn en wat jullie van ons mogen verwachten:

•

Animo om mee te doen: er blijven nieuwe ICT-leveranciers naar ons toekomen om mee te doen. Wij
zorgen dat ze worden aangehaakt en, daar waar passend, worden toegevoegd aan een of meerdere van
onze werkgroepen.

•

Progressie in de zes werkgroepen: Er blijft voortgang plaatsvinden in de werkgroepen. Om door te kunnen pakken, zijn contact met het veld, onze afspraak met VWS op 1 oktober a.s. en het laten zien wat we
als ICT-leveranciers kunnen realiseren van groot belang.

•

Proces (innovatiewasstraat): Blijven werken volgens de “wasstraat-aanpak” geeft niet alleen ons, maar
ook het veld houvast voor waar we mee bezig zijn en zorgt ervoor dat we volledig en zorgvuldig te werk
gaan. Dit resulteert in de juiste vragen en de juiste oplossingen.

•

Ad hoc: Onze acties rondom Covid-19 zijn een voorbeeld van snel kunnen schakelen met onze
ICT-leveranciers op een actueel onderwerp. Wij werken agile, waardoor we snel kunnen leveren en
meerwaarde kunnen aantonen. Ik denk dat dit steeds prominenter gaat worden.

•

Communicatie en samenwerking: We blijven communiceren met elkaar en met het veld om aan te
geven waar we staan, wat we doen en waar de oplossingen volgens ons liggen. We werken heel
transparant. We doen dit via de website, nieuwsbrieven en aanwezigheid en presentaties bij
bijeenkomsten van anderen. Bewust hebben we daar tot op heden in beperkte mate aan gewerkt, omdat
we eerst ‘ammunitie’ willen hebben. Vanaf nu gaat dit anders lopen. Het VIB was hiertoe een eerste stap.

•

Stakeholdermanagement: Belangrijk om dit op een strategische wijze aan te pakken en alle belangrijke
partijen te informeren en betrekken. We doen dit langs de 5x5-as met CIO’s, influencers,
programmamanagers van de nationale programma’s, de IB-leden en intermediairs/adviseurs.

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