
LINNEAN-INITIATIEF
Bijeenkomst 

17 Januari 2019

La Vie, Utrecht



PROGRAMMA
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– 17.00  Opening, mededelingen en welkom - Arie Franx en Willem Jan Bos

– 17.15  'Onderweg naar een generieke PROM' door de werkgroep PROMs en 
PREMs – Harald Vonkeman en Caroline Terwee

– 18.00  'Waardegedreven zorg, wat levert dit ons op?' door de werkgroep 
Evaluatie – Philip van der Wees en Martine de Bruijne

– 18.45  Diner

– 19.45  ‘De SAZ over waarde gedreven zorg: gewoon beginnen’ – Yvonne Snel en 
Jan van der Eijk

– 20.30  Borrel

– 21.00  Einde



JAARPLAN 2019: AMBITIES

1. Het Linnean-initiatief als netwerk verder versterken 

2. Bewaken en borgen dat het Linnean-initiatief 
onafhankelijk, open beweging is (en zo wordt gezien)

3. Inhoudelijke bijdrage & impact vanuit het Linnean-initiatief 
vergroten
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1. HET LINNEAN-INITIATIEF ALS NETWERK VERDER VERSTERKEN 

a) Binding & betrokkenheid van de “achterban” met het initiatief 
vergroten;

b) Samenstelling van de “achterban” in balans houden (meer 
zorgverleners, patiënten, etc). Boodschap is: kom ook, wees welkom, 
lees mee. 

c) Betrokkenheid van werkgroepleden met hun werkgroep vergroten;

d) Het Linnean-initiatief organiseert 3 keer per jaar een bijeenkomst 
waar het gehele initiatief bij elkaar komt. De bijeenkomsten vinden 
plaats op een donderdag tussen 17:00-21:00 uur. 
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2. BEWAKEN EN BORGEN DAT HET LINNEAN-INITIATIEF 
ONAFHANKELIJK, OPEN BEWEGING IS (EN ZO WORDT GEZIEN).

a) Reguliere afstemming met diverse belanghebbenden organiseren;

b) Correcte weergave van onze gezamenlijke ambities en beoogde rol 
bewaken, bijv. in de eigen communicatie en een publieksversie van 
de factsheet / whitepaper of interviews op Qruxx, Zorgvisie, oid;

c) Onderzoek naar (en mogelijke realisatie van) een zelfstandige 
status (e.g. een stichting), waarin ook de relatie met VWS & het 
Zorginstituut duidelijk is;

d) Eigen (i.e. niet Zorginstituut) communicatie: website, mail, etc.
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3. INHOUDELIJKE BIJDRAGE & IMPACT VANUIT HET 
LINNEAN-INITIATIEF VERGROTEN 

a) Jaarverslag 2018 vaststellen en publiceren;

b) Jaarplan 2019 vaststellen en publiceren;

c) Producten (e.g. adviezen, opiniestuk, best practices, 
gereedschapkisten, etc.) vanuit de werkgroepen publiceren 

d) (eigen) website Linnean doorontwikkelen
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3. INHOUDELIJKE BIJDRAGE & IMPACT VANUIT HET 
LINNEAN-INITIATIEF VERGROTEN - VERVOLG

e) Kennisuitwisseling en inspiratie vergroten

f) Aanwezigheid op en bijdragen aan relevante congressen e.d. 

g) Het gesprek cq. de discussie organiseren over de adviezen cq. 
producten.
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CONCRETE PRODUCTEN

o Jaarverslag Linnean 2018 

o Adviezen/ producten werkgroepen, zoals:
�Werkbezoeken georganiseerd door Inspiratienetwerk

� Inventarisaties – diverse onderwerpen/ werkgroepen

� Begrippenkader en opiniepaper(s) – werkgroep Kosten

�Opinie paper – werkgroep Evaluatie

�Artikel/ advies over generieke PROM – werkgroep PROMs & PREMs

�Veranderopgave en mogelijke strategieën – werkgroep IT/DATA

�Advies vanuit werkgroepen ICT & Privacy
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JAARPLANNING

Plenaire bijeenkomsten

• 17 januari 2019

• (Side) event tijdens ICHOM congres 1-3 Mei

• 31 Oktober 2019

Nieuwsbrieven

• Iedere 2 maanden

Overleg met Werkgroep voorzitters

• Iedere 6 weken
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Oraties

1 februari Philip van Wees
15 maart Willem Jan Bos

Overleg werkgroepen

• op eigen initiatief


