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Wie zijn wij?

Hedwig Slabbekoorn

Wicky Bakker-van Zelst



Missie van de RvA
• - We streven er naar om het beste uit de netwerken en het bestuur te halen

• - SNN naar behoren te laten functioneren vanuit leden en bestuursoogpunt

• - Goedkeuring financieel jaarverslag 
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Richtpunten 2022
- - Onszelf kenbaar maken naar alle netwerken

- - Onderzoeken van onze functie 

- - Inzicht krijgen in lopende projecten van de netwerken

- - Inzicht krijgen in behoeftes van de netwerken

- - Goedkeuring financieel jaarverslag 



Vragen vanuit de RvA
1. Zijn er lopende projecten waar jullie als netwerk mee bezig zijn?

2 Zijn er bepaalde zaken die jullie graag anders zouden willen zien
rondom de organisatie van Schoudernetwerk Nederland?

3. Zijn er zaken waar jullie regionaal tegen aan lopen?

4. Hoe vinden jullie de samenwerking tussen SNN en de regionale
netwerken?

5. Waar kan het SNN jullie regionaal ondersteunen?
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Lopende projecten
• Opzetten 1,5 lijnszorg

• Samenwerking verbetering zorg post-ok

• Congres met orthopedie (afgelast)

• Positieverbetering naar de huisartsen 

• Omgooien van de organisatie 

• SchouderApp voor patiënten

• Zorgpaden schouderaandoeningen in samenwerking met huisartsen 

• Schouderpoli 

• Toetsen van de inzetbaarheid van de website 
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Feedback op organisatie SNN
We zijn tevreden over de organisatie! 

Duidelijkheid over of een eigen koers blijven varen of meer landelijk (zoals chronische zorg)

Protocollen en richtlijnen op de website van SNN

Voortouw nemen 1,5 lijnszorg, een richtlijn en discussies over financiering
Betere update nieuwe & oude leden 

Eventueel gezamenlijk drukwerk/communicatie naar derden  

Eigen identiteit houden en SNN alleen ondersteunend 
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Regionale knelpunten 
Scholingseisen

Invulling regionale bijeenkomsten 

Leden die niet actief participeren 

Bepalen of we een open of gesloten netwerk zijn
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Samenwerking tussen SNN en 
regionale netwerken

Prima!

Overleg afwisselend ZOOM en live werkt goed

Prima maar beperkt, mogelijk grotere rol organiseren van goede bijeenkomsten

Duidelijker aanspreekpunt commissies/SNN 
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Waar kan SNN in ondersteunen?
Meer protocollen en richtlijnen

Duidelijkere instapeisen voor een netwerk of inzicht hoe dit bij de netwerken geregeld is. 

Op de kaart zetten naar landelijke organisaties

Ondersteuning bij nieuwe organisaties

Ondersteuning voor inhoud/onderwerpen sprekers en invullingen bijeenkomsten

Een goede doorlopende schoudercursus 
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Vragen?

raadvanadvies@schoudernetwerk.nl
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