3e Deelnemers-vergadering SNN in 2020
Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag
19:15 – 20:30 uur
Zoom online

Voorafgaand aan de bijeenkomst vond een kort overleg plaats met SNRW en SNMN

Agenda met korte notulen

nota bene: stukken / achtergrond informatie en PP presentaties te vinden op website.
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19:00-19:15
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$
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19:15-19:30

2

19:30-19:40

3

19:40-19:45

4

19:45–20:20

5

19:15-20:00

Opening, presentatie 2 nieuwe netwerken
door Karin
Demonstratie SNN website met locator en beschermd deel met
relevante SNN informatie
door Paul
Over de ingezonden brief SNRW / SNMN
N.b. in vooroverleg is besproken dit nu niet toe te lichten.
SNRW / SNMN en SNN bestuur gaan na afloop in bespreking
Stemmen op 11 stellingen mbv Menti enquête
door Gerard
Afronding met mededeling RvA, kijken naar organogram,
Bespreken proces.

Volgende bijeenkomst op woensdag 17-03-2021
Notulen van de verschillende agenda punten.
1- Opening en presentatie 2 ‘nieuwe’ netwerken
Hoewel bij de opening van de vorige fysieke SNN deelnemers raad op 30-09 is afgesproken
terughoudend te zijn met het mailen van bestanden in de laatste dagen voor de
bijeenkomst, is dat feitelijk wel opnieuw gebeurd. De ingezonden brief van SNRW en SNMN
werd een week voor de tijd gemaild en leidde helaas toch tot tamelijk intensief mailverkeer
in de dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.
Karin opent de vergadering en heet iedereen welkom (we zoomen met 36 deelnemers, de 23
regionale netwerken zijn vertegenwoordigd, top!) en geeft het woord aan de
vertegenwoordigers van de ‘nieuwe’ netwerken: Jochum van Brummelen (SNF; waarin
SNZWF is opgegaan; een mooie samenvoeging) en John Keydener van SN Maastricht
Heuvelenland die al een tijd in goede samenwerking met SNOZL functioneren.

1

2- Demonstratie nieuwe website met locator & beschermd deel
Webmaster Paul laat nog een keer onze fraaie uithangbord zien en licht nogmaals toe
waarom het SNN bestuur heeft gekozen om leden / schouder gespecialiseerde
fysiotherapeuten ook via de landelijke website te profileren. Ook op 30-09 is dit gebeurd (zie
de notulen). Op slide 7 van de PP presentatie is te zien dat op dit moment 42% van de
schoudergespecialiseerde SNN leden te vinden is op de landelijke website. Willen dat echt
PR matig gaan gebruiken, zou dat percentage 80% moeten zijn.
Wat is nu eenvoudiger voor een patiënt of verwijzer om op de SNN site de postcode in te
typen en te zien welke schoudergespecialiseerde fysio’s op 5 of 10 km afstand beschikbaar
zijn. En of die gespecialiseerde fysio’s ook nog extra competenties hebben (op dit moment:
sport, MT en / of MSU).
Daarnaast krijgt iedere collega die de locator invult ook toegang tot het beschermde deel
van de website waar informatie beschikbaar is, slechts voor SNN leden.
Overigens is SNN uiteraard bezig om te realiseren dat schoudergespecialiseerde fysio’s van
SNRW en SMNM die zich niet op de nationale site wensen te profileren, wel toegang te
verlenen tot het beschermde deel van de website. Maar ook dan zullen die leden wel de
locator dienen in te vullen.
3- Over de ingezonden SNRW / SNMN brief
Zoals al bij de agenda aangegeven is gekozen door SNRW en SNMN de brief niet bij deze
online vergadering toe te lichten. Daar is, vanwege onvoldoende communicatie tijden een
online bijeenkomst, iets voor te zeggen.
Het SNN bestuur heeft wel vastgehouden aan het poneren van 5 extra stellingen. Reden
daarvoor is dat het SNN bestuur wil vaststellen of meer netwerken de interpretaties van
SNRW en SNMN delen.
4. Stemmen m.b.v. Menti enquete
Zoals gezegd waren we met 36 deelnemers; 3 deelnemers hadden vooraf aangegeven niet
mee te doen met stemmen. John Keydener wilde de eerste keer de kat uit de boom kijken
en bestuursleden Karin Hekman en Gerard Koel wilden de stemming niet beïnvloeden.
Aan SNN stemmingen mogen per netwerk 2 deelnemers meedoen, naast bestuursleden en
RvA leden. Er wordt gestemd met meerderheid van stemmen; wie niet me stemt heeft dus
ook geen invloed omdat het aantal niet-stemmers niet wordt meegeteld.
De pdf met staafdiagrammen zit bij de bijlagen. De stemmen die betrekking hebben op de
ingezonden SNRW / SNMN brief zijn 1, 2, 5, 6 en 10. We dienen de uitkomsten met enige
terughoudendheid te interpreteren maar de trend is helder: de meeste regionale netwerken
zijn tevreden met het missie – visie proces zoals in gang gezet door het SNN bestuur. Dat wil
zeker niet zeggen dat SNRW en SNMN niet een eigen interpretatie mogen hebben; prima;
wij gaan ook nader in gesprek. SNN kan zich prima vinden in het gegeven dat er collega’s /
netwerken zijn met kritiek. Daar worden we beter van. Anderzijds is het SNN bestuur
tevreden met het doorzetten van de stemming omdat we kunnen vaststellen dat er
voldoende vertrouwen is in de acties het SNN bestuur.
De scores op de andere stellingen (3, 4, 7, 8, 9 en 11) laten met uitzondering van stelling 4
een redelijk duidelijke keuze zien. Stelling 4 scoort 17 om 17 en geeft aan dat de helft van de
netwerken twijfelt of in hun regio binnen 5 jaar anderhalvelijns schouderzorg is gerealiseerd
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met relevante participatie van SNN leden. De wens (stelling 3: 81%) is er wel. 2/3 van de
stemmers is inmiddels voor het deelnemen aan een landelijk kwaliteitsinstrument. Daar
dienen we gepast mee om te gaan. Goede keuzes maken in welke kennis / inzichten /
producten relevant zijn voor alle schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten. En liefst in
afstemming met lopende regionale ‘eigen’ kwaliteitsinstrumenten.
4. Afsluiting, RvA, organogram en proces
Hedwig laat weten dat er 3 collega’s positief hebben gereageerd om toe te treden tot de RvA
(Corné van SNHG, Edwin van SNWB en Finn van SNT); daarmee is SNN zeer content. De
collega’s gaan overleggen om te komen tot een goede invulling.
Het organogram (zie dia 10) wordt getoond om aan te geven waar SNN in de loop van 2021
collega’s / SNN leden kan gebruiken.
Het SNN bestuur spreekt nogmaals uit in haar nopjes te zijn met de presentie en met het
verloop van de online bijeenkomst.
Zoals eerder aangegeven gaat een bespreking plaatsvinden met SNRW en SNMN en het SNN
bestuur. Het SNN bestuur gaat de resultaten van de bespreking & stemming gebruiken om te
komen tot een concept missie – visie document dat ruim voor de volgende SNN
deelnemersraad wordt toegestuurd. We hopen daarna gezamenlijk dat proces in te gaan.
Een missie – visie document geeft de hoofdlijnen aan en heeft niet de intentie tot achter de
komma de regionale netwerken te dwingen om die inhoud op exact dezelfde wijze te
implementeren. Het missie – visie document geeft belangrijke doelen aan, adviseert
strategieën en is een levend proces waarin regionale netwerken lokaal kleur kunnen geven.
De volgende SNN deelnemersraad vindt plaats op woensdag 17-03-2021 wordt hopelijk
weer een fysieke bijeenkomst.
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