
 

 

Eindverslag Werkgroep Communicatie & Privacy  
 
Op 6 september 2018 is de werkgroep Communicatie & Privacy (C&P) gestart. In totaal zijn 
er negen bijeenkomsten geweest.  
In de werkgroep zaten Yvon Bouma (wijkverpleegkundige), Rieneke Groteboer (apotheker), 
Jocelyne van Houdt (fysiotherapeut, bestuurslid ELZIS tot januari 2019), Linda van Kleef 
(logopedist, voorzitter), Bas Spelberg (huisarts) en Birgit Smit (coördinator).  
 
Het doel van de werkgroep is te zorgen dat de onderlinge, digitale communicatie verbetert. 
De meeste ideale situatie is dat alle zorgverleners op hetzelfde, beveiligde systeem zijn 
aangesloten. Gebaseerd op ervaringen elders in het land, lijkt dit een zeer moeizaam te 
realiseren doel. Uit gesprekken blijkt dat optimalisatie van onderlinge communicatie wel 

mogelijk en haalbaar is.  
 
Specifiek : alle zorgverleners zijn bekend met de meeste ideale manier van 

communiceren afhankelijk van de aard van de communicatie (Zorgmail of 
Siilo). 

Meetbaar : het gebruik van Zorgmail is toegenomen, alle zorgverleners zijn bekend met 
Siilo.  

Acceptabel : waar mogelijk maken zorgverleners gebruik van de meest gebruikte en 
geaccepteerde vorm van onderlinge communicatie voor Soester zorgverleners. 

Realistisch : indien mogelijk geeft ELZIS een financiële ondersteuning voor aanschaf van 
Zorgmail. De werkgroep kan ter plekke hulp bieden bij het gebruik van 
Zorgmail.  

Tijdgebonden  : eind 2019 wordt het project afgerond en afgesloten.  

 
De werkgroep heeft volgende actiepunten uitgewerkt:  

 Een enquête werd uitgezet in de zomer van 2018. Op basis van de 52 reacties besloot 
de werkgroep zich te concentreren op communicatie. AVG-proof werken bleek voor 
vele aangeslotenen geregeld te zijn. Dit wordt ook verplicht gesteld door wetgeving. 
Het plan van aanpak is overeenkomstig bijgesteld (zie hierboven).  

 De werkgroep was goed zichtbaar tijdens de Wijksafari van maart 2019. Op de 
kennismarkt juni 2019 werd een goedbezochte workshop gehouden. Tijdens die 
workshop werden nieuwe Siilo gebruikers ter plekke geholpen met het installeren 
van de app. Ook huidige gebruikers werden geholpen om nog beter zichtbaar te 
worden voor ELZIS aangeslotenen. Veel leden, die niet bij de workshop waren, gaven 
aan dat ze graag hadden willen aansluiten. Er was echter maar beperkt plek.  

 De werkgroep verzorgde een workshop tijdens de raad van aangeslotenen 
bijeenkomst met de gemeente op 7 november 2019.  

 
De werkgroep stelt voor om voor thuiszorgorganisaties, grote (fysiotherapie)prakijken en/of 
medische centra te gaan werken met een Siilo ambassadeur. Het idee om met ambassadeurs 
te werken wordt omarmt door het ELZIS bestuur. Zij neemt deze suggestie over en zal dit 
verder en breder uitwerken.  
 

Op eind november 2019 werd de werkgroep C&P in goede harmonie opgeheven. Mocht het 
bestuur van Stichting ELZIS nog nadere vragen of opdrachten aan deze werkgroep hebben, 
dan zijn alle leden bereid weer tot een vervolg werkgroep toe te treden.  
 
 
 
 

Soest, 26 november 2019 


