IZO Platform zet in
2016 goede lijn voort
en concretiseert de
eigen positie en
uitwerking
Toekomstbeeld 2020

Peter Snaterse
12 februari 2016

Waarde van Platform IZO rechtvaardigt vervolg
met oog voor positionering en verbinding met andere gremia
Brede benadering van de inhoudelijke onderwerpen geeft ruimte voor verdieping
• Behoefte aan opvolging door terugkoppeling of stand van zaken na bespreking in
Platform; minder vrijblijvend.
• Maak onderscheid tussen ketenonderwerpen en inhoudelijke thema’s voor verdieping.
Vage positionering gunstig en verwarrend
• Duidelijke positionering ten opzichte van andere gremia zou gerichtheid kunnen
helpen (HLZ, iZA, IB).
Opzet, structuur en frequentie komen goed van pas
• Bewaak hoeveelheid agendapunten zodat er ruimte is voor discussie en reflectie.
Voortzetting Platform IZO belangrijk, met een paar adviezen
• Toekomstbeeld 2020 leidend kompas voor agenda.
• Benut overdracht voor herijking en bevestiging doel, positie en ambities Platform IZO.
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Wat gaan we doen?
De doelen van het Platform IZO vaststellen voor 2016.
Een doelgerichte en samenhangende jaarplanning voor IZO opstellen.
Duidelijkheid krijgen over de samenhang van trajecten en
besluitvorming in de keten.
Op zoek naar een duidelijker positionering voor het Platform IZO.
Starten met de uitwerking en realisatie van het Toekomstbeeld 2020.
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Vaststellen doelen 2016
Doelen

Aanpak

Signaleren
•
Wat moet er opgepakt worden?
•
Op welke punten is besluitvorming nodig?
•
Waar zijn raakvlakken of zelfs overlap
tussen trajecten?

Presentaties
• Iedere keer een relevant project of een
betrokken organisatie
• Iedere keer voortgang en aanpak ter
toetsing

Afstemmen
• Netwerkarchitectuurmodel
• Werkorganisatie VNG & zorgaanbieders
• Draagvlak voor uitwerking van het
gemeenschappelijk toekomstbeeld
(2020)
Initiëren
• i-Projecten
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Voorstellen
• N.a.v. gesignaleerde punten concrete
voorstellen
• Voorstellen opvolging geven daar waar
nodig
Samenwerking
• Gemeenschappelijke doelen formuleren
n.a.v. TB 2020 en het Streefbeeld
• Klantperspectief centraal

Planning Q1
Feb:
• Deelnemeranalyse: speerpunten uit
jaarplannen t.a.v. informatievoorziening
• Rapport ‘Kiemen van vernieuwing’ (Actiz)
Mrt:
• Omgevingsanalyse: speerpunten uit
jaarplannen t.a.v. informatievoorziening
• Best practise op het gebied van
ketenoverstijgende informatievoorziening
Ambitie:
Een doelgerichte en samenhangende
jaarplanning voor IZO opstellen
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