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2e Deelnemers-vergadering SNN in 2020 
Datum: Woensdag  
Tijd:   15.00-20.00 uur; inloop vanaf 14.30 uur 
Locatie:  Van der Valk restaurant A1 Amersfoort, zaal Bolsius (BG) 
 
Voorafgaand aan de vergadering een overleg met de RvA vanaf 13:45 uur. 
 

Agenda met korte notulen 
nota bene: stukken / achtergrond informatie en PP presentaties te vinden op website.  
 

Nr. Tijd Onderwerp 

 14:30-15:00 Ontvangst met koffie/thee 

1 15:00-16:30 Opening 
Presentatie stellingen uit enquête & 
Kwaliteitsinstrument 2.0 
                                             door Karin en Erwin 

2 16:30-17:15 Discussie in groepjes van 4 – 5 collegae over voorafgaande 
presentaties met discussie punten 

3 17:15-17:30 Start plenaire discussie over de 5 fifty – fifty beantwoorde stellingen 

 17:30–18:00 Soep met broodjes & kroket 

4 18:00–19:15 Vervolg plenaire discussie zie boven 

5 19:15-20:00 Mededelingen bestuur 
                                            door Paul en Gerard 

  Volgende bijeenkomst op woensdag 18-11 
Vermoedelijk online met stemmen mbv Menti 

 
 
Notulen van de verschillende agenda punten. 
 

1- Presentatie stellingen uit enquête & Kwaliteitsinstrument 2.0 
 

Karin opent de vergadering en geeft het woord aan SNGD Mathijs van der Woerd die 
namens SNGD aangeeft dat hij niet zit te wachten op last minute verstuurde mails met 
kritische noten richting het bestuur die gemakshalve aan alle SNN netwerken wordt 
geadresseerd. Een SNGD voorstel zou zijn om samen af te spreken dat er de laatste week 
voorafgaand aan een deelnemersraad geen mails van een netwerk aan alle andere 
netwerken mag worden verstuurd. 
Bij de opening wordt nog een keer aangegeven dat SNN een reiskostenvergoeding kent (zie 
website). Rychard Geryszewski (SNRW) is online van de partij. In de bijlage is te zien dat er 
16 personen fysiek aanwezig zijn. Een aantal collega’s ervaren de Corona dreiging als reden 
om dit keer niet fysiek aanwezig te zijn; uiteraard respect daarvoor. De foto’s in de tweet op 
de volgende pagina laten zien dat we v.w.b. de opstelling netjes voldeden aan de RIVM 
adviezen en dat de zaal voldoende ruimte bood om op 1,5 m afstand te blijven. 
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In bijgaande pdf van de PP presentatie is vanaf dia 5 te zien over welke stellingen 
gediscussieerd werd. Met steeds aangeven van mogelijke pro’s en con’s. 
Vanaf dia 27 gaat Erwin in op het kwaliteitsproject 2.0 en op dia 37 het concept organogram 
voor SNN. Dat organogram maakt ook duidelijk dat we, als SNN een dergelijk organogram wil 
implementeren, meer actieve participatie in centraal bestuur & werkgroepen vanuit de 
regionale netwerken nodig hebben (zie stelling 18). 
 

2-  Discussie over de stellingen in groepen 
In 4 groepen wordt verder gediscussieerd over de stellingen en de consequenties voor SNN
  
 -3 en 4. Plenaire discussie 
 

Tamelijk frequent blijkt de exacte tekst van  
de stelling reden voor ‘afwijkend’ 
stemgedrag. Iets kan wel wenselijk zijn, 
maar daardoor nog niet realistisch (stelling 
3). In dezelfde stelling aangaande 1,5 lijn 
zorg; zijn er andere partijen die die rol 
spelen? Wat wil / moet SNN eigenlijk met 
de zorgverzekeraars (stelling 9). 
Wat is eigenlijk de definitie van open 
netwerken (stelling 13).  

 
 

5. Mededelingen bestuur (vanaf dia 46). 
 
Paul laat nog een keer de voordelen zien van de locator. De schouder gespecialiseerde 
fysiotherapeut kan zich op deze wijze op de nationale, centrale website profileren. Veel 
potentiele patiënten en verwijzers raadplegen www.schoudernetwerk.nl. Zo gauw de 
dekking duidelijk boven de 50% komt, wordt het voor patiënten / verwijzers makkelijk 
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gemaakt om rechtstreeks een ‘passende’ schouder fysio te vinden. Zoom in op de landkaart 
of geef uw postcode zodat de fysiotherapeuten in een straal van (naar wens) 5, 10 of 20 km 
verschijnen.  
Een ander voordeel betreft de toegang tot bestanden op het beschermde deel van de 
website. De meeste presentaties van ons 2019 congres staan inmiddels op het beschermde 
deel van de website (toegankelijk voor de collega’s die de locator hebben ingevuld).  
 
Op dia 54 is de toelating van SNMH te zien: WELKOM BIJ SNN ! 
 
In de laatste 2 dia’s (61 – 62) de wijze waarop op 18-11 gestemd gaat worden. 
 
 
Hoe nu verder? 
 
Het SNN bestuur was voorstander van het live plaatsvinden van deze deelnemersraad om 
zoveel mogelijk betrokkenheid te realiseren bij de besluitvorming aangaande het missie – 
visie document 2020 – 2025.  
De vertegenwoordigers van de netwerken hebben 6 weken de tijd om, zo nodig, hun leden 
te raadplegen over de antwoorden op de stellingen uit de enquête. In ieder geval wordt de 
inhoud (nogmaals) in het bestuur van het regionale netwerk. SNN komt nog met een licht 
aangepaste versie van de enquête waarin een aantal tekstuele onduidelijkheden zijn 
aangepast. Afgesproken is die licht gewijzigde enquête in ieder geval op 18-10 voor de 
regionale netwerken beschikbaar is. 
 
De volgende bijeenkomst op woensdag 18-11 wordt vermoedelijk een online bijeenkomst 
van 1,5 uur waarin de stellingen nogmaals langs komen en de deelnemers met behulp van 
Menti kunnen stemmen (dus zowel computer als smartphone gereed houden). Per netwerk 
kunnen twee deelnemers stemmen; ook de bestuursleden en de leden van de Raad van 
Advies hebben stemrecht. Het besluit valt uit op de optie waarop de meerderheid (>50%) 
zijn stem uitbrengt.  
Met behulp van de antwoorden op de stellingen kan het bestuur het missie – visie document 
gaan schrijven en het consequente beleid vorm geven. 
 
 
 
 
 
 


