
Aan:   Toetredende regionale SN’n naar SNN 
Van:   SNN bestuur 
Betreft:  Stappen voor een regionaal SN in de toetreding tot SNN 
 
         Hengelo, december 2014 
 
Stappen voor toetreding tot SNN 
 
Achtergrondgegevens: 

- Het document ‘criteria voor toetredende schoudernetwerken’ uit april 2014 / 
update december 2014 is bekend. En het toetredende netwerk heeft aangetoond 
dat aan die vijf criteria is voldaan. 

- Inmiddels hebben 15 netwerken de intentie verklaring ondertekend om per 01-
01-2015 deelnemer te willen zijn van het SNN. 

- De statuten, het huishoudelijk reglement en het missie – visie – document zijn 
bekend en de netwerken committeren zich aan de inhoud van die documenten. 

 
Wat te doen met nieuwe kandidaat regionale schoudernetwerken? 
Te verwachten en ook na te streven is dat meer regionale netwerken zich gaan aansluiten bij 
SNN. Optimaal wordt een situatie bereikt waarin de landkaart van Nederland is bedekt met 
goed samenwerkende regionale netwerken. Met die samenwerking wordt zowel gedoeld op 
samenwerking met stakeholders in de regio (vooral met orthopeden & schouderpoli’s, met 
kennisnetwerken maar mogelijk ook met eerste lijn organisaties) als ook met de andere 
deelnemende schoudernetwerken buiten de regio. 
 
In de SNN documenten staat beschreven dat SNN communiceert met één netwerk in één 
regio. Als het bestaande regionale netwerk blijft voldoen aan de gezamenlijk afgesproken 
criteria, blijft dat netwerk de participerende deelnemer voor SNN. 
 
Dat betekent dat nieuwe netwerken slechts kunnen worden toegelaten indien zij, binnen dat 
deel van Nederland, samenwerken met de bestaande SNN netwerken.  
Praktisch betekent dat, dat de schouderpoli’s waar mee wordt samengewerkt, verdeeld 
dienen te worden en dat afspraken gemaakt dienen te worden over de regionale afbakening 
van de (aangrenzende) netwerken. Het nieuwe netwerk dient daartoe contact op te nemen 
met aangrenzende al participerende SNN netwerken. 
 
Volgorde van handelingen 

1. Een (nieuw) regionaal SN meldt zich aan bij SNN. 
2. SNN controleert of wordt voldaan aan de vijf criteria voor toetreding. 
3. SNN informeert de ‘aangrenzende’ deelnemende netwerken met verzoek om een 

voorlopige respons. 
4. Het nieuwe netwerk neemt contact op met de ‘aangrenzende’ SNN netwerken. 
5. Bij een positief verlopende proces wordt het netwerk aangemerkt als kandidaat 

netwerk. 
6. Bij de eerstvolgende SNN deelnemersbijeenkomst wordt de mogelijke toetreding een 

agenda punt dat leidt tot stemming van de aanwezige deelnemers. 



7. Bij een positieve stemming (meerderheid van stemmen) wordt het kandidaat 
netwerk gepromoveerd tot deelnemend netwerk. 

8. De voorzitter van het nieuwe netwerk ondertekent het formulier dat de toetreding 
bevestigd, zorgt ervoor dat de leden van het nieuwe netwerk kennis nemen van de 
SNN statuten, huishoudelijk reglement en missie – visie – document. 

9. Het nieuwe netwerk gaat op goede wijze participeren binnen SNN en hanteert de 
rechten – plichten balans op juiste wijze. 

 
 
Indien punten 5 en 7 niet positief worden afgerond, kan geen sprake zijn van participatie 
binnen het SNN. Wel kan een plan van aanpak worden opgesteld dat kan leiden tot een 
hernieuwde aanvraag. 
 
 
 
 


