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Hengelo, december 2014

Criteria voor toetreding tot SNN
Achtergrondgegevens:
- Hoofdstuk Hekman K, Koel G, Bons R. SchouderNetwerk Nederland. Hoofdstuk 9
(pagina’s 134-145) in CP van Wilgen, P Calders, JJXR Geraets, EEH van Wegen (editors):
Jaarboek Fysiotherapie Kinesitherapie 2013, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2013.
- PP presentatie ‘Schouder Netwerk Nederland’, SNN congres ‘Joint together’ op 16-112013; in te zien op www.schoudernetwerk.nl.
- Teksten op de website www.schoudernetwerk.nl (linker kolom, 1e pagina: ‘Zelf netwerk
starten?).
- Daadwerkelijke toetreding tot SNN in 9 stappen door SNN bestuur (december 2014).
De strekking van de inhoud van bovengenoemde achtergrondgegevens is eenduidig. Regionale
schoudernetwerken hebben belang bij een nationale organisatie die zorgt voor een betere profilering
van die regionale schoudernetwerken en die daardoor ook fungeert als een gesprakspartner voor
andere organisaties (voor samenwerking, onderzoek of scholing). Daarnaast borgt het SNN de
kwaliteit van de regionale schoudernetwerken door gezamenlijk afgesproken criteria te hanteren en
te controleren. Tevens ontwikkelt het SNN onderwijs producten die door de regionale netwerken
benut kunnen worden.
Stand van zaken december 2014
Het SNN kent de volgende 15 regionale schoudernetwerken als deelnemer (in chronologische
volgorde):
Naam SN

Regio

Contactpersoon / voorzitter

Mail adres

SNT

Twente

Hans Herik

hans@hetfysioteam.nl

SNA

Amsterdam

Karin Hekman

KMC.Hekman@vumc.nl

RSN

Leiden

Richard Bons

voorzitter@rijnlandschoudernetwerk.nl

SNZ

Zaanstreek

Bart Jacobs

bartjacobs@hetnet.nl

SNDS

Deventer-Salland

Marcel Ipskamp

marcel.ipskamp@hotmail.com

SNZ

Zeeland

Wilco Vermue

wvermue@zeelandnet.nl

SNOZL

Oostelijk Zuid Limburg

Jo Stessen

jstessen@home.nl

SNGE

Gooi en Eemland

Jan Pijl

j.pijl@fysioholland.nl

SNZON

Zuid Oost Nederland

Marcel Heijmans

marcelheijmans@fysiomaatwerk.nl

SNGZ

Zwolle

Arthur Vennink

A.Vennik@fysiopluszwolle.nl

SNMN

Midden Nederland

Gitta Hendriks

schoudernetwerk.midden.nederland@gmail.com

SNG

Schoudernet Noord

Robert Haan

HaanR@mzh.nl

SNZWF-NO ZuidWest Friesland NO polder

Tjeerd de Jong

trdejong@home.nl

SNRD

Rotterdam / Drechtsteden

Frank Gijsbertsen

frank_gijsbertsen@me.com

SNWB

West-Brabant

Pjotr Goossens

pjotrgoossens@gmail.com

Deze 15 netwerken voldoen in principe aan de criteria om deel te nemen. Zo nodig dient nog
evidentie omtrent het voldoen aan de criteria te worden aangeleverd.

Criteria voor nieuwe regionale SN’s om toe te treden tot het SNN.
1. Gemeenschappelijke entree cursus.
Voorwaarde: KNGF geaccrediteerde cursus van minstens 4 dagdelen (of: 2 dagen).
2. Een beschreven structuur van de vereniging, stichting of netwerk met statuten en met een
huishoudelijk reglement en op zijn minst drie bestuursleden.
Voorwaarde: Overdragen van die statuten en huishoudelijk reglement en aangeven wie de
bestuursleden zijn. Een organogram wordt meegestuurd.
3. Samenwerking met een orthopedie poli of mogelijk zelfs een schouder poli.
Voorwaarde: Het netwerk maakt bekend met welke orthopeden en welk ziekenhuis of kliniek
wordt samengewerkt.
4. Model om continuering van de scholing te borgen.
Voorwaarde: Het netwerk beschrijft dat model voor voortgaand onderwijs, toont aan dat het
model minstens een jaar functioneert en stuurt de notulen van een bijeenkomst uit het eerste
jaar naar SNN.
5. Een adequate en up-to-date ledenlijst.
De secretaris van het regionale SN stuurt elk jaar een actuele ledenlijst naar de secretaris van
het SNN. Het excel format kent minimaal de volgende kolommen: naam deelnemer – naam
praktijk – praktijkadres – praktijk telefoon & website. Een uitgebreider format over een op te
stellen ledenlijst is beschikbaar.
Het zoeken van samenwerking met een kennisinstituut in de regio wordt sterk aanbevolen. Deels om
met dat instituut samen te werken maar ook om de kwaliteit van de continuering van de scholing te
borgen.
Nu de statuten van de stichting SNN definitief zijn is committeren aan het gezamenlijk afgesproken
SNN beleid ook een verplichting. Nadat die statuten zijn gelezen, tekent de voorzitter voor akkoord.
Dat wordt dan het zesde criterium en voorwaarde.
Planning voor de nabije toekomst
De 15 netwerken stemmen in met de statuten, het huishoudelijk reglement en het missie-visie
document. Via de deelnemersraad hebben de 15 deelnemende netwerken invloed op het SNN
beleid. Het SNN ondersteunt de regionale netwerken. Als tegenprestatie voor deelname aan het SNN
wordt per deelnemer van het regionale netwerk een bedrag geheven. De hoogte van dat bedrag is
op dit moment vastgesteld op 10 Euro.
Het SNN voert overkoepelende zaken uit die het profiel van de regionale netwerken verbetert. Het
SNN zorgt voor heldere adviezen die, in zelfstandigheid, door de regionale netwerken worden
gerealiseerd. Om op nationaal gebied zaken te realiseren, zoals samenwerking met de NOV
werkgroep Schouder & Elleboog; eens per twee jaar een symposium; er voor zorgen dat we slechts
met richtlijnen worden geconfronteerd nadat we daar zelf (als inhoud deskundigen) goedkeuring aan
hebben verleend; het ontwikkelen van onderwijsproducten; wie weet in de toekomst een App.
In het model dat het SNN hanteert voldoen de regionale SN’n weliswaar aan de afgesproken criteria
maar blijft fier overeind het feit dat de regionale SN’n in de eigen regio de eigen regie houden. Zij
zorgen zelf voor de contacten met de regionale stakeholders, maken met andere netwerken
afspraken over de topografische grenzen en regelen zelf de rechten en plichten van de deelnemende
fysiotherapeuten.

