Terugblik kick-off, 14 maart eerste themabijeenkomst

Bekijk de webversie

Brabant is uit de startblokken!
Dit is de eerste nieuwsbrief van Babyconnect Brabant. Vanaf nu houden we je via deze weg
maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen van het project. In deze editie blikken we
onder meer terug op de kick-off, geven we een update van de huidige stand van zaken en
stellen de projectleiders zich aan je voor.
Deel deze nieuwsbrief gerust met geïnteresseerden in je netwerk. Zij kunnen zich eenvoudig
aanmelden, zodat ze ook onze maandelijkse updates ontvangen.

Terugblik kick-off
Trots zijn we op de grote opkomst tijdens de kick-off op 12 januari.
Nogmaals bedankt voor ieders aanwezigheid, enthousiasme,
energie en actieve inbreng. We zijn vastberaden om samen veel
mooie stappen te gaan zetten.
Via de button hieronder kom je bij de presentatie van de kick-off.
Hierin lees je terug met wie we dit project gaan doen, hoe de
organisatiestructuur eruit ziet, welke stappen genomen gaan worden, wat de rol is van het
landelijk programmabureau en nog veel meer. Daarnaast vind je hier een naslag van de
Mentimeter-vragen en -antwoorden die tijdens de kick-off ingevuld werden. Ook de reactie van
de projectleiding op de gegeven antwoorden staat in dit document.

Presentatie en naslag kick-off

Eerste bijeenkomst stuurgroep
Op 16 februari was de eerste stuurgroepbijeenkomst van Babyconnect Brabant. Deelnemers
aan het project ontvangen na elke stuurgroep van het stuurgroeplid dat hun organisatie, VSV of
IGO vertegenwoordigt de relevante bespreekpunten in presentatievorm. In de eerste stuurgroep
is gesproken over de planning van 2022, de benodigde inzet van uren in alle (project/werk)groepen en de vergoeding daarvan.
De drie werkgroepen (Architectuur, Zorgproces & Implementatie, Communicatie & Voorlichting)
starten op korte termijn. Het deelnemersveld is bijna rond, de uitnodigingen worden binnenkort
verstuurd.

Save the date: bijeenkomst op 14 maart
Naast een maandelijkse nieuwsbrief bleek tijdens de kick-off dat jullie ook graag via
informatieve bijeenkomsten op de hoogte willen blijven van de vorderingen van Babyconnect
Brabant. We willen daarom elk kwartaal een themabijeenkomst organiseren. De eerste vindt
plaats op maandag 14 maart van 17.00 uur tot 18.00 uur. De uitnodiging hiervoor volgt
binnenkort.
Welk thema?
Het thema voor deze bijeenkomst ligt nog niet vast, want we spelen in op de actualiteit en op
vragen die bij jullie leven. Onderwerpen die je graag besproken wilt zien, kun je mailen naar Evi
van der Linden.

RZCC penvoerder
Babyconnect Brabant

Maak kennis met Evi
en Julia

Het Regionaal Zorg
Communicatie Centrum
is een zogenaamde
Regionale
SamenwerkingsOrganisatie (RSO). Daarvan
zijn er meer dan tien in Nederland. Een RSO
initieert, faciliteert en stimuleert digitale
gegevensuitwisseling tussen zorgverleners
onderling en tussen zorgverleners en de
patiënt. Dit gebeurt onder meer in de vorm
van het uitvoeren en faciliteren van
projecten samen met zorgverleners.
Babyconnect is een perfect voorbeeld van
zo’n project. Om deze reden is het RZCC
dan ook gevraagd om penvoerder te zijn
voor het regionaal partnerschap in Brabant.

RZCC heeft de
uitvoering van
Babyconnect
Brabant uitbesteed
aan Coöperatie
Slimmer Leven, een
netwerkcoöperatie
op het gebied van
zorg en welzijn.
Het project staat onder de bezielende leiding
van Evi der Linden en Julia van Hoof van
Slimmer Leven. Zij stellen zich in een
interview graag aan je voor.

Meer over het RZCC

Interview Evi en Julia

Routekaart Babyconnect
De voorbereidingen voor het VIPP-programma Babyconnect
begonnen in 2015. Sindsdien is er veel gebeurd en er zijn nog
een aantal stappen te zetten voordat het gewenste
eindresultaat bereikt is. Het landelijk programmabureau heeft
de genomen en de nog te nemen stappen uitgewerkt in een
duidelijke routekaart. Deze routekaart kan verheldering bieden
over hetgeen landelijk en regionaal wordt gerealiseerd.

Routekaart

RZCC
Boschdijk 769
5626 AB Eindhoven

RZCC is penvoerder
van Babyconnect
Brabant.
Website

LinkedIn

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@rzcc.nl toe aan uw adresboek.

