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Algemeen
In deze factsheet leest u over de communicatiekalender en de georganiseerde communicatiewegen
voor IGD Rijnmond.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met
 Anouk Schepers, coördinerend projectleider IGD Rijnmond, Samergo
 Vanessa Nijweide, projectleider implementatie, RijnmondNet
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Communicatiekalender
IGD Rijnmond is een veelomvattend programma die betrekking heeft op organisaties en
beroepsgroepen. Het programma probeert de achterbannen in de regio zo goed mogelijk op de
hoogte te houden door de volgende communicatie te onderhouden:

Nieuwsbrief
Om de maand (dus één keer in de twee maanden) brengt IGD Rijnmond een nieuwsbrief uit. Deze
nieuwsbrief wordt gestuurd naar alle contactpersonen in de regio die bekend zijn bij het
programmateam.

VSV Bijeenkomsten
Het programmateam sluit indien mogelijk het liefst aan op bestaande overleggen om te informeren
over het programma. Elk half jaar bieden aan bij de VSV overleggen om een keer aan te sluiten om
iedereen van het betreffende VSV te informeren.

Regiobijeenkomsten
Het programmateam organiseert twee maal per jaar een regiobijeenkomst voor de hele regio. Hierbij
informeren we alle geïnteresseerde over het project en is er gelegenheid tot vragen. Met de
regiobijeenkomsten proberen we ervoor te zorgen dat alle deelnemers op hetzelfde niveau
geïnformeerd zijn.

Werkgroep Techniek en Werkgroep Proces
De huidige, bestaande werkgroepen: Werkgroep Techniek en Werkgroep Proces, komen bij elkaar
indien dat nodig of wenselijk is. Voorheen kwamen deze Werkgroepen met enige regelmaat samen,
in deze fase van het project komen ze samen indien daar een aanleiding voor is.

 Neem contact op met Emma Schoep (e.schoep@samergo.nl) indien u de nieuwsbrief niet
ontvangt en wel wenst te ontvangen.
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Communicatiewegen

Regionale communicatie
Regionale communicatie vindt plaats via een mailingtool met een contactenlijst. Regionale
communicatie is onder andere de nieuwsbrief, maar ook de uitnodiging voor de regionale
informatiebijeenkomsten.

Binnen een VSV
Sinds november 2021 heeft IGD Rijnmond een Stuurgroep. Deze Stuurgroep is samengesteld uit
vertegenwoordigers vanuit elk VSV. Belangrijke beslis- en besluitpunten binnen het programma,
zullen binnen een VSV besproken moeten worden. Dit betekent dat communicatie binnen het VSV
rondom IGD Rijnmond zal lopen via de vertegenwoordiger in de Stuurgroep.

Binnen een Werkgroep
IGD Rijnmond heeft verschillende werkgroepen. Deelnemers of leden aan deze werkgroepen,
worden met enige regelmaat geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de werkgroep. Dit kan zowel
via de mail als middels een (digitaal) overleg plaatsvinden.

Landelijke communicatie
IGD Rijnmond valt onder de subsidie Babyconnect. Het landelijk programmabureau Babyconnect
heeft zelf ook een nieuwsbrief die met enige regelmaat uitgebracht wordt. Best practices en
leerpunten uit IGD Rijnmond kunnen hierin voorkomen.
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