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Processchema
De 3 werktafels
Begin 2022 zijn diverse interviews gevoerd met
betrokkenen binnen de hulpmiddelenzorg over de
samenwerking. Aan de hand van die interviews zijn 3
opdrachten geformuleerd. 

A: Organisatie & Governance

B: Onderhoud van kwaliteit

C: Strategische agenda

Werktafel 1: Het stelsel
Opdracht: Bespreek en beschrijf de werking van het stelsel waar de

hulpmiddelenzorg onderdeel vanuit maakt. Welke partijen zijn betrokken,

wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? In het bijzonder is er daarbij

aandacht voor stelselverantwoordelijkheid die bij VWS ligt. 

Het resultaat van deze opdracht wordt beschreven in een rapportage, die als

input voor werktafel 2 en 3 benut zal worden. Aanvullend zal het resultaat

worden omgezet naar meer praktisch materiaal dat breed verspreid kan

worden binnen het netwerk. 

Werktafel 2: Borgen samenwerken rond kwaliteit
Opdracht: Kom tot een voorstel voor de duurzame inrichting van het borgen

van kwaliteit rondom hulpmiddelenzorg. Deze duurzame inrichting behelst

een voorstel voor de organisatie en governance van de samenwerking, de

inhoudelijke taakbeschrijving van waar de samenwerking verantwoordelijk

voor is (zoals: onderhoud kwaliteitskader en modules, thema’s voor een

strategische agenda, etc.).

Werktafel 3: Financiering
Opdracht: Het inventariseren en analyseren van knelpunten met betrekking

tot financiering van de kwaliteit van hulpmiddelen(zorg) en het doen van

concrete voorstellen voor passende wijze van financiering.
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Wat hebben we gedaan?
We zijn gestart! Afgelopen weken zijn de eerste sessies geweest
van het traject verbeteren samenwerking hulpmiddelenzorg. In
deze nieuwsbrief blikken we terug op wat we hebben gedaan en
kijken we vooruit naar wat komen gaat. 

7 april     Werktafel 1: Het stelsel (1/1) 

12 april    Werktafel 2a: Organisatie & Governance (1/2)

14 april    Werktafel 3: Financiering (1/4)

werktafel 1: Het stelsel 
De ochtend van werktafel 1 stond in het teken van gezamenlijk inzicht
verkrijgen in de werking van het stelsel waar hulpmiddelenzorg onderdeel
vanuit maakt. Op het programma stonden 2 informatieve presentaties van
Carin Nyst (ZiN) en Petra Jansen (NZA). Verder was er vanuit het Ministerie
van VWS eveneens deskundigheid aanwezig m.b.t. de inrichting en het
functioneren van het stelsel. De ochtend werd afgesloten met een reflectie
door Theo Camps.

In de middag gingen we zelf aan de slag. In subgroepen werden de
belangrijkste thema's die in de gesprekken in de ochtend voorbij kwamen
verder verdiept. Zo werd er onder andere gesproken over de termen
functiegerichte aanspraak en functioneringsgericht voorschrijven, over
toezichthouden binnen het stelsel en over de verhoudingen tussen de
samenwerkende partijen en de stelselpartijen. 

werktafel 2A: Organisatie &
Governance
We startten de sessie wat later in de middag. Aan de hand
van een Mentimeter voerden we het gesprek over de eerste
beelden die we hebben bij Organisatie & Governance en
wat daarbij van belang is bij de samenwerking binnen de
hulpmiddelenzorg. Vervolgens werd de groep gevoed met
inspiratie van buiten: Dominique Vijverberg, directeur
AKWA GGZ, prikkelde de groep met zijn presentatie en
verhaal over het borgen van kwaliteit binnen de GGZ. Na
een heerlijke avondmaaltijd verzorgd door Vilans,
eindigden we de sessie met een informatieve presentatie
van Ben Hammer over samenwerken en organiseren. Hierbij
stond hij stil bij de vraag: Welke modellen zijn er. Aan het
eind van de sessie kreeg werktafel 2A een
huiswerkopdracht mee. 
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Werktafel 2A onder de loep: 
 

Welke netwerkmodellen (Provan & Kenis, 2008)
kreeg de werkgroep mee naar huis? 

Wat staat er nog op de
planning?
Na de meivakantie continueren we werktafel 2a en
werktafel 3 en starten we met de werktafels 2b en
2c. 

9 mei     Werktafel 3: Financiering (2/4)

16 mei   Werktafel 2a: Organisatie & Governance (2/2)

2 juni     Werktafel 3: Financiering (3/4)

7 juni     Werktafel 2b: Onderhoud van kwaliteit (1/2)

13 juni    Werktafel 2b: Onderhoud van kwaliteit (2/2)

14 juni    Werktafel 3: (Financiering (4/4)

16 juni    Werktafel 2c: Strategische agenda (1/1)

werktafel 3: Financiering
De sessie over financiering werd afgetrapt met een
uitgebreide kennismaking en een presentatie van Ben
Hammer over de kansen en uitdagingen bij
samenwerken. Vervolgens volgde er een presentatie met
ruimte voor dialoog van Wiro Stam (VWS) over de
ontwikkeling van volume en kosten in de afgelopen
jaren binnen de hulpmiddelenzorg. 

In de middag zijn we, met behulp van de eerder
opgeleverde input, aan de slag gegaan met het
analyseren van de knelpunten en vraagstukken. De
sessie werd afgesloten met het verdelen van de
huiswerkopdrachten voor de deelnemers. 


