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Wat voelt het goed om zo veel energie bij jullie te proeven voor Babyconnect! Wij kijken terug op
een geslaagde Kick-off. We kunnen nu in gezamenlijkheid, met allemaal dezelfde basiskennis over
Babyconnect en de plannen, gaan bouwen aan de toekomst. In dit document zien jullie de gegeven
antwoorden op verschillende vragen uit de Mentimeter die deze avond voorbij kwamen. In het
blauwe blok is de reactie van de projectleiding te zien op de door jullie gegeven antwoorden.

Fantastisch om zoveel heldere kernwoorden te zien die voor jullie het belangrijkste zijn in digitale
gegevensuitwisseling. We gaan er samen hard aan werken om al deze punten te realiseren binnen de
digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg in onze regio. Dit doen we door gezamenlijk enkele
uitgangspunten op te stellen.
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We horen dat jullie graag nauw betrokken zijn bij dit project, super fijn! Zoals hierboven naar voren
komt willen jullie graag regelmatige updates en informatie over de te nemen stappen. Wij voelen ons
als projectleiding zeer verantwoordelijk voor het updaten van jullie over de plannen, taakverdeling
en voor het delen van resultaten. Jullie gaan ons horen!
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Het communicatiemiddel waarmee jullie updates over de voortgang van Babyconnect willen
ontvangen blijkt zowel een regionale nieuwsbrief te zijn als informatie bijeenkomsten. Later bleek
dat de gewenste frequentie hiervan maandelijks is met als tweede voorkeur 1x per kwartaal. Wij
zullen een maandelijkse nieuwsbrief gaan inrichten en complementair daaraan informatie
bijeenkomsten organiseren waarop dieper op verschillende thema’s wordt ingegaan.

We merken dat jullie graag snel aan de slag willen en zaken willen concretiseren. Fijn dan ook om
hierboven te zien waar jullie direct zelf mee aan de slag willen gaan. Laten we van deze positieve
energie gebruik maken en zo snel mogelijk de eerste concrete stappen zetten.
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We vinden het positief om te lezen dat verschillende deelnemers van deze avond nieuwe inzichten
hebben opgedaan betreffende de huidige stand van zaken, het tijdspad, etc. Nu iedereen op
hetzelfde kennisniveau zit en geïnformeerd is over de huidige stand van zaken, kunnen we vanaf dit
punt met elkaar verder bouwen. De eerste stap is invulling van de werkgroepen. De invulling van de
werkgroepen wordt gemaakt met de gehele regio, wij stemmen met contactpersonen vanuit het VSV
af wie vanuit jouw VSV kan deelnemen aan de werkgroep.
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Wat fijn dat jullie je vragen, zorgen en opmerkingen met ons hebben gedeeld. Blijf dit vooral ook
doen!
Momenteel wordt hard gewerkt aan het verder concretiseren van de gemaakte planning. Belangrijke
Go/No go momenten worden hierin opgenomen, besproken in de stuurgroep en gecommuniceerd
naar alle deelnemers. In gezamenlijkheid gaan we er, met een strakke planning en helder zicht op de
einddoelen, voor zorgen dat we de einddoelen bereiken.
Ook aan het toepasbaar maken van de begroting wordt momenteel gewerkt. De projectleiding maakt
voorstellen welke in de stuurgroep zullen worden besloten. De vergoeding voor werkgroep leden is
hier een groot onderdeel van. Verdeling van vergoeding, met daaraan gekoppeld inzet van de VSV’s,
wordt na de stuurgroep bijeenkomst teruggekoppeld naar de deelnemers.
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