
Aan:   Leden van de regionale schoudernetwerken 
Van:   Bestuur 
Betreft:  Deelname aan landelijk SNN kwaliteitsproject 
 
         …….., 10 september 2019 
 
Beste collega, 
 
De SNN deelnemersraad heeft zich geconformeerd om deel te nemen aan het SNN 
kwaliteitsinstrument 2019. Zoals vermoedelijk bekend betreft dat een proefversie die geen 
consequenties kent maar waar wel de meerderheid van de SN leden aan deel dient te nemen om 
te kunnen vaststellen wat we (jij zelf, het regionale netwerk en SNN) met dit instrument willen. 
 
Tot en met juli hebben 285 collega’s het kwaliteitsinstrument afgerond met een score. Er zijn 368 
collega’s begonnen maar daarvan hebben 93 collega’s niet deelgenomen aan de toets. Als je de 
toets daadwerkelijk submit, ontvang je daarna een mail dat er op de FYTEK site bij ‘berichten’ een 
score wordt aangegeven en tevens dat er een enquête met 5 vragen gereed staat. De enquête is 
inmiddels door 170 collega’s ingevuld. 115 Collega’s hebben dus wel aan de toets deelgenomen 
maar niet de enquête ingevuld; dat is als nog te doen (op: https://snn.fytekpro.nl/app/ ). 
 
Voor de collega’s die nog moeten starten, geen probleem, je hebt tot 30 november 2019 de tijd, 
welke stappen moet je nemen: je opent op de website www.schoudernetwerk.nl en  
klikt op het menu: ‘SNN leden’ en klikt vervolgens op kwaliteit 2019.  

 
- In de introductie kun je lezen waarom SNN dit instrument graag wil introduceren.  
- Onder inhoud (kern) vind je de artikelen en de video die dit jaar aan bod komen.  
   Onder inhoud – informatief vind je extra informatie die niet noodzakelijk is om de  
   toets vragen te beantwoorden 
- Vervolgens is de toets te openen (kan op je telefoon of computer).  

 
Het lezen van de inhoud & het maken van de toets neemt wel 2 – 4 uur in beslag dus ga er echt 
even voor zitten. Je kunt ook het inlezen en het maken van de toets op twee tijdstippen uitvoeren.  
Je mag deze activiteit natuurlijk ook best samen uitvoeren met een ander schoudernetwerk lid. Je 
kunt ook de inhoud (artikelen & video) open laten staan om die te raadplegen tijdens de toets. Het 
gaat er om dat SNN leden de kennis / vaardigheden weten te vinden en te interpreteren. 
 
Voordat je de toets kunt openen, dien je je eerst te registreren. Anders wordt het lastig om jouw 
score kenbaar te maken aan jezelf en aan de contactpersoon van jouw netwerk.  
Na het invullen van je persoonlijke gegevens, dien je die te bevestigen door een eigen gekozen 5 
cijfer combinatie te kiezen (en ter verificatie twee keer in te voeren). Daarna ontvang je een mail 
van FYTEK, je logt in en vindt onder ‘vragenlijsten’ je toets.  
Na afloop ontvang je een mail met de mogelijkheid onder berichten je score in te zien en tevens 
om de enquête te openen. In die enquête kun je aangeven wat je mening is over deze SNN toets; 
vind je dat een dergelijke toets een jaarlijkse activiteit zou moeten worden? 
 
Ons netwerk loopt achter als het gaat om leden die deelgenomen hebben, we rekenen er op dat je 
deze actie gaat uitvoeren en mee helpt met beslissen wat we met dit instrument willen. 
 
Collegiale groet en succes! 
 
Bestuur schoudernetwerk. 


