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Nieuwe best practices in de maak
Momenteel vind je in de virtuele GGD negen best practices. Binnenkort lees je er drie nieuwe, inspirerende cases.
Het gaat om een case van GGD Fryslân, de relatie met de zorgverzekeraar; depressie preventie van GGD Hollands
Midden en de Wijkprofielen van GGD Flevoland.

Start nieuwe uitvraag benchmark
Op dit moment leggen we de laatste hand aan het vaststellen van de indicatoren en op 11 april wordt de
benchmarktool officieel geopend! Vervolgens kan de tool tot en met 29 april worden gevuld.
En voor het zover is, vindt op maandag 21 maart de Kick off van de benchmark plaats bij GGD GHOR Nederland in
Utrecht. Van 10:00 tot 13:00 uur praten we je graag bij over de laatste ontwikkelingen. Ook zorgen we die dag voor
inspiratie, interactie en een heerlijke lunch. Het programma van de Kick off bijeenkomst ziet er als volgt uit:

Programma Kick off bijeenkomst Strategische Benchmark GGD
Tijd
: 10.00 – 13.00 uur inclusief lunch
Locatie
: zaal Spar, GGD GHOR Nederland, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
09:30 uur
10:00 uur
10:05 uur

Inloop met koffie en thee
Welkom
Saskia Boeker, programmamanager Sociaal Domein
Benchmark 2016
Voortgang en ontwikkelingen rondom de benchmark
Sarah Pos, projectmedewerker benchmark

10:30 uur

Veranderingen in de benchmarktool
Gea Stegen, projectassistent
Sarah Pos, projectmedewerker benchmark

11:00 uur

Publieke Gezondheid borgen
Cisca Stom, projectmanager stimuleringsprogramma

11:20 uur

Best Practice van GGD Fryslân,
Frans Haenen, hoofd Zorg & Advies

11:50 uur

Interactieve discussie over de ambassadeursrol binnen de eigen GGD
Saskia Boeker en Sarah Pos

12:15 uur

Afsluiting,
Saskia Boeker, programmamanager Sociaal Domein

12:30 uur

Gezamenlijke lunch

Workshop ‘Inbedding benchmark binnen de GGD’
Op 4 februari 2016 vond de workshop ‘hoe voeren we het gesprek over de benchmark resultaten’ plaats.
Arthur Nijlant presenteerde het project inbedding benchmark binnen de GGD ‘Succesfactoren voor een optimale
inbedding van de benchmark’. De presentatie van Arthur is op GGD GHOR Kennisnet gezet.
Ook Jan Meijerink vertelde over zijn gesprekken met JGZ teams. Hoe cijfers en de praktijk bij elkaar worden
gebracht en de benchmark fungeert als aanjager. Lees het volledige verslag van deze workshop.

Nieuwe medewerkers benchmark bij GGD GHOR Nederland
Door een aantal wijzigingen in het team van de benchmark, vertellen we je graag wie de nieuwkomers zijn.
Sylvia Commandeur die jarenlang de drijvende kracht is geweest achter de benchmark draagt haar taken over aan
Sarah Pos die sinds januari werkzaam is bij GGD GHOR Nederland. Het benchmark team is per 1 februari ook
versterkt door de komst van Gea Stegen. Gea is al een aantal jaren werkzaam bij GGD GHOR Nederland als
secretaresse en gaat zich nu ook bezighouden met een aantal inhoudelijke projecten, waaronder de benchmark.
Arthur Nijlant maakt de komende periode ook onderdeel uit van het benchmarkteam.

Sarah Pos

Gea Stegen

Agenda
28 januari 2016

*Landelijke Vakgroepdag kwaliteit

4 februari 2016

*Workshop inbedding Benchmark in GGD

2 maart 2016

*Stuurgroep benchmark

21 maart 2016

Kick off bijeenkomst

* Overleg is inmiddels geweest
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