
   

Memo 
 

Betreft:   Goed verbinden en betrekken van VSV’s, IGO en achterban 

Van:   Peter Boudewijn, Wouter Meijer 

Aan:   Deelnemers DVP Rijnmond 

Datum:   29 april 2021 

 

Introductie 

Voor de aankomende deelnemersvergadering hebben Peter en Wouter een voorstel uitgewerkt van 

onderdeel 2 van de meerjarenvisie: Goed verbinden en betrekken van de VSV’s, IGO en achterban. 

Dit ter bespreking in de deelnemersvergadering op  27 mei 2021. 

  

Goed verbinden en betrekken van de VSV’s en achterban 

In de deelnemersvergaderingen van 2019 en 2020 is door de deelnemers van het DVP Rijnmond 
benoemd dat de VSV’s zich nog beperkt betrokken voelen bij het DVP Rijnmond. Ook is voor de 
VSV’s niet altijd duidelijk waar het DVP Rijnmond voor staat en waarop zij wel of niet aanspreekbaar 
is. In de komende jaren is het van groot belang om de VSV’s en achterban beter te verbinden en te 
betrekken bij de activiteiten van het DVP Rijnmond. 
 
Voorstellen voor het verbinden en betrekken van VSV’s, IGO en achterbannen: 
▪ Intensiveren (digitale) informatievoorziening naar VSV’s, IGO en achterban, o.a. jaaractiviteiten-

planning en via nieuwsbrief 4x per jaar; 

▪ Cyclus VSV’s/IGO laten aansluiten op cyclus DVP Rijnmond, o.a. voor jaarplanvorming en 

akkoord, expliciet wederzijdse inhoudelijke verwachtingen toetsen  (DVP Rijnmond-VSV’s/IGO); 

▪ Langs de inhoud bv. werkgroep(en) de verbinding zoeken bij de VSV’s en expliciet bij vorming 

van werkgroep(en) er rekening mee te houden dat alle VSV’s/IGO vertegenwoordigd dan wel 

aangehaakt zijn; 

▪ VSV’s/IGO motiveren om informatie en ontwikkelingen van het DVP Rijnmond bij elke VSV-

vergadering standaard te agenderen; 

▪ Van elk VSV/IGO één contactpersoon vragen die aanspreekpunt is voor het bestuur van DVP 

Rijnmond én elk bestuurslid van DVP Rijnmond koppelen aan één VSV/IGO ; 

▪ Heroverwegen van samenstelling van het bestuur (NB: updaten van profielschets). 

– Bestuurslid vanuit IGO Zuid aan Zee toevoegen aan DVP bestuur 

– Bestuurslid vanuit 2e lijns gynaecologen/ziekenhuizen toevoegen aan DVP bestuur 


