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VLF - LEDENBIJEENKOMST - Maandag 15 maart 2021
Aanvang:
Locatie:
1.

13.00 uur
Via MS Teams

OPENING door de voorzitter van de VLF

13.00

2. VLF IN DISCUSSIE
Onderwerp:

13.05 – 13.50

Van productbeschrijving naar dienstverleningsovereenkomst (SLA)
* Debbie van Terheijden (Bravis ziekenhuis) zal haar ervaring met dienstverleningsovereenkomsten vertellen.
* Jeroen van Gend zal zijn licht laten schijnen over de nadelen van
dienstverleningsovereenkomsten.
Discussie over de concept-dienstverleningsovereenkomst (bijlage: Productbeschrijving - SLA - concept 1)
Vragen: - waarom zou je een SLA maken en hoe vaak bespreek je het dan. Is het echt een onderdeel
van het bedrijf of doe je het 1 keer per jaar.
- Wat doe je dan met innovaties?
- Wat hebben we nodig om van een productbeschrijving te komen tot een
dienstverleningsovereenkomst?
- Wat missen we? Wat is er overbodig? Zal je de dienstverleningsovereenkomst gaan
gebruiken?

3.

VLF - LEDENVERGADERING

Voor de agendapunten van de VLF-vergadering:

4.

14.00 – 14.50
zie blz. 2

THEMABIJEENKOMST

Onderwerp:

15.00 – 16.30

Webinar standpunt & factsheet beweegziekenhuizen
‘Implementatieplan van het statement paper Beweegzorg’

Het KNGF organiseert speciaal voor de VLF-leden een interactief webinar. Op deze middag lopen de
sprekers door de documenten. De documenten staan op de VLF-website bij ‘Vergaderstukken’.
Inleiding: Brechtus Engelsma, bestuurslid KNGF
Sprekers:
- Emily Klooster,
Fysiotherapeut Deventer Ziekenhuis, PhD-kandidaat IQ healthcare, Radboudumc
-

Dr. Thomas Hoogeboom
Senior onderzoeker Paramedische Wetenschappen IQ healthcare, Radboudumc
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VLF - LEDENBIJEENKOMST - Maandag 15 maart 2021
AGENDAPUNTEN van de VLF-LEDENVERGADERING – 14.00-14.50 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen van de notulen van de AV van 10-12-2020 (nr. 20-323L).

3.

Verslag van de BV van 13-1 en 15-1-2021 (nr. 21-307L).

4.

Mededelingen bestuur:
1. Presentatie nieuwe leden;
2. Ter info de volgende bijlagen:
• VWS - Zorg voor de Toekomst - discussienota
• VWS - Factsheet Discussienota Zorg voor de Toekomst
• VWS - Factsheet Organisatie & Regie
• VWS - Factsheet Preventie & Gezondheid
• VWS - Factsheet Vernieuwing & werkplezier
• Nictiz - Rapportage-ICT-landschap-paramedische-zorg
• NZa - Stimuleren van passende zorg en digitale zorg - juli 2020

5.

De Regio en Ledenwerving
Regio-overleg: welke zaken spelen er in de regio en willen we met elkaar delen?
Ledenwerving (zie bijlage: Leden op Regio met Topics – 2020-01).

6.

Onderling uitwisselen van ideeën, bevindingen, ontwikkelingen m.b.t.
- De juiste zorg op de juiste plek: regionalisering, netwerken, regionale ketensamenwerking etc.
- Positieve gezondheid: voorbeelden van regionale projecten.
- Inventariseren van landelijke initiatieven op het gebied van e-Health en de financiering daarvan
- Best practices m.b.t. de 1½ lijn zorg etc.

7.

Secretarieel jaarverslag 2020 - concept (nr. 21-303L)
- vaststellen van het secretarieel jaarverslag door de AV

8.

Financieel jaarverslag 2020 – concept (nr. 21-304L)
- Verslag van de kascommissie
- Vaststellen van het financieel jaarverslag door de AV
- Benoeming kascommissie 2021

9.

Projectjournaal VLF - visie ziekenhuisfysiotherapie - evaluatie van de ontwikkelagenda
- Bespreken en het stellen van prioriteiten.

10. Rondvraag en sluiting
Tevredenheidsmeting onder de leden via de mentimeter.

