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1. Inleiding 
Het geboortezorgveld onderkent het belang van het digitaal gegevens delen voor naadloos 
aansluitende zorg vanuit verschillende zorgverleners. Deze behoefte heeft geleid tot het aanvragen 
van om digitaal gegevens delen in de geboortezorg mogelijk te maken. 
 
Het doel van de subsidieverstrekking is: mogelijk maken dat alle zorgverleners uit de 
geboortezorgketen uiterlijk in 2020 aan iedere zwangere en kraamvrouw die dat wil veilig, 
betrouwbaar en zonder kosten, digitaal en gestandaardiseerd toegang verlenen tot de eigen 
gezondheidsgegevens. Deze gegevens kunnen worden ontsloten naar de Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving(en) van patiënten/cliënten. Daarnaast wordt landelijke gegevensuitwisseling 
tussen de verschillende zorgverleners mogelijk gemaakt, met aanvullend het maken van een 
optimalisatieslag voor kwaliteitsregistratie en administratie. 
 
De subsidie voor het programma Babyconnect zal naar verwachting uiteenvallen in twee stromen: 
één richting de regio’s en één naar het programmabureau. Beide stromen worden gesubsidieerd 
door de minister voor Medische Zorg en Sport voor de periode 2019-2022 om een versnelling op het 
gebied van digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt/cliënt en zorgverlener en zorgverleners 
onderling mogelijk te maken. Het gaat om een subsidie met een totale omvang van rond de €15 
miljoen: €4,5 miljoen in 2019 en in 2020, €3,5 miljoen in 2021 en €2,5 miljoen in 2022. 
 
De eerste stappen zijn al gezet door het opstellen van een framework in opdracht van VWS. 
Daarnaast loopt er een subsidie aan RSO Nederland om een roadmap (voor de gehele geboortezorg 
in Nederland) en een opschalingsplan (zorgbreed) te maken. In de roadmap wordt uitgewerkt wat er 
nodig is om het uiteindelijke doel te behalen. Inrichting van vier gebruikersgroepen volgens de 
hiërarchie van eindgebruikers (1. cliënten/patiënten, 2. zorgverleners, 3. zorgorganisaties en 4. 
kenniscentra/statistiekbeheerders) en implementatie in twee regio’s behoort ook tot het doel van 
deze laatstgenoemde subsidie. Bovendien is hier aandacht voor het verder uitwerken van het 
beoogde programma Babyconnect (inclusief opschaling). Het landelijke programma moet 
ondersteund worden door een programmabureau.  
 
Op basis van de aan RSO Nederland toegekende subsidie ECD geboortezorg en opschaling heeft RSO 
Nederland  ondergetekende opdracht gegeven om als kwartiermaker te adviseren over het 
onderbrengen van het programmabureau Babyconnect bij een bestaande entiteit (penvoerder) en 
voor de inrichting van het programmabureau Babyconnect De opdrachtformulering aan de 
kwartiermaker vindt u in bijlage 1. 
 
Om tot door het veld gedragen adviezen te kunnen komen, zijn allereerst de betrokken partijen in 
het (geboorte)zorgveld in kaart gebracht, waarna met de bestuurders van deze partijen afzonderlijk 
gesproken is over het onderbrengen van het programmabureau Babyconnect bij een entiteit. Ook is 
in deze gesprekken verkend wat men van belang vindt bij de inrichting van het programmabureau. 
Een samenvatting van deze gesprekken vindt u in bijlage 2. 
 
Aan de hand van de bevindingen uit deze gesprekken zijn de volgende adviezen geformuleerd: 

1. Bij welke entiteit kan het programmabureau Babyconnect het beste ondergebracht worden 
(penvoerder) 

2. Hoe kan het programmabureau Babyconnect het beste ingericht worden op: 
a. Strategisch niveau 
b. Tactisch en operationeel niveau 
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2. Bij welke entiteit kan het programmabureau Babyconnect het 
beste ondergebracht worden (penvoerder) 

Centrale vraagstelling 
Aan welke juridische entiteit dient VWS de beoogde subsidie voor het programmabureau 
Babyconnect per 1 maart 2019 te verstrekken voor de looptijd van het programma van 1-3-2019 tot 
1-3-2023?  

Kernactiviteiten van het programmabureau 
Het programmabureau gaat op hoofdlijnen de volgende kerntaken uitvoeren: 
 
Kernactiviteit 1 - Programmabureau Babyconnect t.b.v. landelijke activiteiten en voorzieningen 
De activiteiten van het programmabureau hebben betrekking op het borgen van het programma, het 
draagvlak en de aanspreekbaarheid. Verder betreffen deze activiteiten het programmamanagement, 
kennisopbouw & educatie en de technische borging wat betreft usability, duurzaamheid en 
opschaalbaarheid. Tenslotte betreffen dit ook algemene activiteiten zoals bureauwerkzaamheden en 
algemene communicatie en voorlichting. 
Vanuit het programmabureau worden de volgende categorieën activiteiten uitgevoerd: 

• De positionering, versterking en professionalisering van de gebruikersgroepen op alle vier de 
niveaus van de inmiddels bekende ‘hiërarchie van eindgebruikers’ 

• Het borgen van de duurzaamheid van de oplossingen die in het geboortezorg veld in 
Nederland geïmplementeerd worden. Het gaat daarbij om activiteiten op het gebied van 
R&D. Het specifiek mogelijk maken van de oplossing door een goede aansluiting te creëren 
m.b.t. eenheid van taal, zorginformatiebouwstenen en vertaling en mapping. Hiervoor is een 
vergaande kennis van trajecten zoals Registratie a/d Bron, MedMij, Eenheid van Taal, 
Gespecificeerde Toestemming/Online Voorziening Toestemming (GTS/OVT) noodzakelijk. 
Bovendien zijn er activiteiten nodig die de basis leggen voor een duurzame en optimale 
oplossing. Zie hiervoor ook bijlage 4.a  

• Programmamanagement voor het programma in het algemeen, maar meer specifiek voor 
het zorgen voor een adequate begeleiding en ondersteuning van en voorlichting aan de 
clusters van VSV’s die in de regio’s tot implementatie overgaan. Ter ondersteuning hiervan 
vinden er activiteiten plaats om te zorgen voor strategische en effectieve communicatie naar 
het veld en worden er producten ontwikkeld waar het veld gebruik van maakt bij 
implementatie. 

• Het zorgen voor een juiste rolverdeling op de lange termijn als het gaat om doorgaande 
ontwikkeling, bijsturing en onderhoud van de afspraken en voorzieningen op de 
verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel waar het de geboortezorg betreft. 

 
Kernactiviteit 2 - Educatie: kennis opbouwen, delen en verspreiden 
Kennisopbouw in het publieke domein is noodzakelijk om te zorgen dat oplossingen die gekozen 
worden, duurzaam zijn, financieel verantwoord en optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die 
er beschikbaar zijn. En daarnaast dat privacy en security goed geborgd zijn. 
De noodzakelijke kennis is veelal bij consultants beschikbaar. Uitgangspunt is dat deze kennis 
blijvend en steeds geactualiseerd beschikbaar is binnen het publieke domein. Hiervoor zullen 
specialisten en experts als opleiders en trainers ingezet worden en wordt de expertise zodanig 
verzameld dat deze verpakt wordt in opleidingsmateriaal en relevante cursussen. Waar het passend 
is wordt training on the job ingezet. Hiermee worden bijvoorbeeld clusters van VSV’s niet 
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geadviseerd door consultants, maar worden medewerkers die werkzaam zijn in de regio in de zorg (al 
dan niet als zorgverlener) opgeleid tot specialisten op dit gebied.  
 
De volgende producten c.q. resultaten worden vanuit Activiteit B opgeleverd: 

• Opleidingstraject voor trainers, opleiders en facilitators 
• Informatie-, voorlichtings- en educatie materialen 
• Online cursussen c.q. webinars 
• Online gebruikersplatform 
• Zes opgeleide trainers, geschikt om regionale projectleiders en/of andere functionarissen in 

de regio’s te begeleiden en te coachen 
• Online toepassing waarmee specialistische kennis die noodzakelijk is om te komen tot 

betrouwbaar en snelle wijze van informatie delen in de geboortezorg open beschikbaar is. 
Zowel voor het zorgveld als ook voor leveranciers; de content van de online toepassing is 
zodanig opgebouwd dat hiermee veilig en gevalideerd data via het proces van vertalen en 
mappen gedeeld kan worden 

• Minimaal vier digitale spreekuren per jaar 
 
Kernactiviteit 3 - Inzet specialistische expertise (kennisopbouw) 
Om kennis te kunnen delen en verspreiden is het eerst noodzakelijk dat de inhoud kwalitatief 
hoogstaand is, dat wil zeggen actueel, volledig, ondubbelzinnig, didactisch verantwoord 
overdraagbaar en in aansluiting op alle relevante ontwikkelingen. 
Hiervoor moet hoogstaande expertise ingezet worden.  
 
Als resultaat is de meest actuele kennis verzameld én herbruikbaar vastgelegd om vervolgens 
gedeeld en verspreid te kunnen worden waar en wanneer dat nodig en wenselijk is. Het gaat daarbij 
om de volgende gebieden: 

• Inkoopkennis op strategisch en commercieel gebied. Deze expertise wordt ingezet om te 
komen tot een adequate inkoop strategie ten aanzien van aanvullende ICT voorzieningen 
voor de geboortezorg. Hier hoort ook de inzet van onderhandelingskracht bij. 

• Specialistische en diepgaande kennis ten aanzien van eenheid van taal, PWD, ontstaan-, doel- 
en gebruik van zorginformatiebouwstenen in relatie tot gebruikerseisen en -wensen 

• Actualisering van relevante kennis door marktverkenning, ophalen kennis m.b.t. laatste 
ontwikkelingen 

• Relevante en specifieke juridische kennis m.b.t. dataprivacy 
• Actuele kennis ten aanzien van cybersecurity in de zorg (of breder; in het publieke domein) 
• Deskundigheid en ervaring van partijen als Nictiz, Perined, RIVM en andere relevante actoren 

 

Belangrijkste risico’s voortvloeiend uit de kernactiviteiten van het programmabureau 
 
Risico 1 
Afbreuk van het benodigde draagvlak en medewerking vanuit belangrijke stakeholders in het veld om 
effectief te kunnen zijn in de uitvoering van de activiteiten en de invloed op het succes van het 
programma. 
 
Risico 2  
Programmabureau voldoet niet aan de verantwoordingseisen van de subsidiegelden en kan daarvoor 
aansprakelijk worden gesteld door VWS. 
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Risico 3 
De regio’s vragen om meer ondersteuning dan het programmabureau kan leveren uit hoofde van de 
zelf ontvangen subsidiegelden.  
 
Risico 4 
De regio’s laten te weinig resultaten zien en/of stoppen tussentijds met het project, waardoor VWS 
de subsidiegelden aan de regio’s intrekt en het programmabureau minder bestaansrecht heeft. 
 

Maatregelen om risico’s te beheersen 
 
Maatregel 1 
Het uitgebreid betrekken en informeren van de stakeholders in de markt bij de ontwikkeling en 
totstandkoming van het programma Babyconnect. Dit leidt tot transparantie tegenover de relevante 
stakeholders in de markt. Dit wordt concreet vorm gegeven middels de rondgang (door de 
kwartiermaker) langs relevante partijen en bijvoorbeeld de leveranciersbijeenkomsten. 
 
Maatregel 2  
Opzet, bestaan en werking van Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC); vormgeving 
en opstart ondersteund door een partij met veel kennis op dit gebied. Door een gedegen AO/IC 
voldoet de organisatie aan haar verplichtingen en is daarmee aantoonbaar in control.  
 
Maatregel 3 
Sluitende service level agreements (SLA’s) tussen programmabureau en regio’s waarin de onderlinge 
afspraken en verantwoordelijkheden in de onderlinge dienstverlening worden geconcretiseerd en 
afgedicht.  
 
Maatregel 4  
Persoonlijke aansprakelijkheid wordt voorkomen door inrichting van de juridische structuur met 
eventueel een rechtspersoon.   
 
Inschatting rest risico 1, 2, 3, 4: Laag.  

Verkenning van varianten 
 
Op basis van de vraagstelling en situatieschets zijn er drie varianten.  
 

 
Variant 1:  
Onderbrengen bij een zelfstandig nieuw op te richten entiteit. 
 
Variant 2:  
Onderbrengen bij een bestaande entiteit in het geboortezorgveld. 
 
Variant 3: 
Onderbrengen bij Stichting CareCodex  

 
 
Om tot een objectieve keuze voor één van deze varianten te kunnen komen is aan de bestuurders in 
het (geboorte)zorg veld gevraagd aan welke criteria de entiteit-penvoerder van het 
programmabureau Babyconnect zou moeten voldoen. Deze bestuurders hebben onderstaande, soms 
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tegengestelde criteria genoemd (zie bijlage 2). Hieronder zijn deze criteria samengevat tot 
hoofdcriteria: 

• Neutraliteit en onafhankelijkheid van politieke (geboortezorg-)dynamiek 
• Slagvaardig/besluitvaardig met doorzettingsvermogen ten behoeve van voortgang 
• Samenwerkingsgerichtheid  
• Kennis van gegevensuitwisseling en innovatie 
• Meerwaarde verschillende (ICT-)initiatieven erkennen en samenhang bewerkstelligen 
• Verbinden en betrekken partijen (netwerkorganisatie) 
• Robuuste (financieel en bestuurlijk stabiele) organisatie 
• Transparant en vertrouwenwekkend 
• Doel en achtergrond van entiteit komen overeen met doel van programma (visionair en 

politiek) 
• Gericht op kennisbehoud en kennisdelen (niet alleen geboortezorg)  
• Landelijke en regionale belangen overzien en bewaken 
• Toekomstgericht en progressief  
• Geen commercieel belang  
• Projectervaring 
• Bevordering van gezondheid als drive 
• Goede verstandhouding ministerie van VWS en ervaring met subsidie 
• Buiten de wereld van geboortezorg aangevuld met expertise uit geboortezorg of juist volledig 

voor geboortezorg (verschillende meningen) 
 
Op basis van genoemde criteria zijn de drie varianten verkend. 
 
Variant 1: Onderbrengen bij een zelfstandig nieuw op te richten entiteit. 
 
Toelichting  
De activiteiten van het programmabureau worden ondergebracht in een nieuwe entiteit. 
 
Overwegingen 
VWS heeft, vooruitlopend op de subsidievoorwaarden, aangegeven dat de subsidie niet mag worden 
toegekend aan een nieuw op te richten zelfstandige entiteit als penvoerder voor de activiteiten van 
het programmabureau.  
 
Conclusie 
Omdat de subsidie niet toegekend mag worden aan een nieuw op te richten zelfstandige entiteit 
vervalt variant 1.  
 
Variant 2: Onderbrengen bij een bestaande entiteit in het geboortezorgveld. 
 
Toelichting  
De activiteiten van het programmabureau worden ondergebracht bij een bestaande entiteit in het 
geboortezorgveld (zie lijst met geïnterviewden in bijlage 2). 
 
Overwegingen 
Over de optie om het programmabureau onder te brengen bij een bestaande entiteit zijn door de 
bestuurders in het geboortezorgveld enkele mogelijkheden geopperd voor onderbrenging bij één van 
de bestaande entiteiten in het geboortezorgveld. Sommige bestuurders noemden de eigen 
organisatie als geschikt.  

a. Nictiz werd van de bestaande entiteiten in het geboortezorgveld door 2 andere partijen als 
optie genoemd: 
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• Nictiz is een robuuste organisatie met verstand van subsidietrajecten 
• Nictiz heeft ervaring met landelijke uitrol en kennisbehoud. 

b. Nictiz werd door de andere partijen echter als niet geschikt gezien, met als belangrijkste 
argumenten: 

• De missie en visie van Nictiz sluiten niet aan bij programma. 
• Nictiz heeft een heel andere rol (zoals beheer standaarden en eenheid van taal) 
• De doelstellingen van Nictiz liggen niet geheel in lijn is met de doelstelling van het 

programma Babyconnect hetgeen vertragend kan werken op het programma. 
• Nictiz  

c. NCJ werd door 2 andere partijen in de jeugdgezondheid als mogelijke partij genoemd: 
• NCJ heeft toekomstvisie.  
• NCJ heeft ervaring met Kansrijke start en streeft naar integrale samenwerking. 

d. Echter de andere partijen in de geboortezorg gaven aan de NCJ minder geschikt te vinden: 
• Niet ‘robuust’. 
• Geen gedegen kennis van het geboortezorgveld. 
• Geen ervaring met complexe ICT trajecten. 

e. Er zijn verschillende opmerkingen gemaakt over verschillende entiteiten, waarom deze geen 
draagvlak hebben op basis van genoemde criteria: 

• Hebben niet dezelfde missie en visie als programmabureau. 
• Worden niet gezien als neutrale partij in het geboortezorgveld. 
• Zijn tot nu toe niet in staat geweest om het voorwerk voor het programma in 

voorgaande jaren neer te zetten of (de financiering voor) het programma voor elkaar 
te krijgen. 

• Bezitten onvoldoende slagvaardigheid en doorzettingmacht voor dit programma.  
• Zijn niet vernieuwend genoeg (losdenken van de huidige situatie).  
• Zijn niet verbindend genoeg (resultaat in het verleden). 
• Zijn niet ‘robuust’ genoeg. 

f. Daarnaast werd het volgende gezegd; 
• Er is een duidelijke rol voor Nictiz in het programma en in de borging daarna (zoals 

beheer van informatiestandaarden.  
• Er is een duidelijke rol voor Medmij in het beheer van de MedMij standaarden. 
• Er is veel kennis en expertise bij verschillende partijen in het veld die ingezet moet 

worden in het programma. 
• De opgedane kennis en uitkomsten van het programma moeten geborgd worden bij 

bestaande partijen in het veld na afloop van het programma. 
 

Conclusie 
Omdat geen van de partijen in het geboortezorgveld op basis van deze criteria beschikt over een 
breed draagvlak om als penvoeder van het programmabureau te kunnen optreden, vervalt ook deze 
variant. In acht moet worden genomen dat de inbreng van kennis en ervaring op velerlei gebied 
vanuit diverse partijen het programma zullen versterken. 
 
Variant 3: Onderbrengen bij Stichting CareCodex 
 
Toelichting  
De activiteiten van het programmabureau worden ondergebracht bij Stichting CareCodex als 
bestaande entiteit. 
 
Overwegingen 
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Over de optie om het programmabureau onder te brengen bij Stichting CareCodex werd door de 
bestuurders in het geboortezorgveld (samengevat) het volgende gezegd: 

a. Stichting CareCodex is niet bij iedere partij bekend. 
b. Van diegenen die CareCodex kennen is een krappe meerderheid voor het onderbrengen van 

het programmabureau bij CareCodex: 
• Stichting CareCodex is neutrale partij in geboortezorgveld. 
• Stichting CareCodex heeft een sterke leider en verbinder op dit gebied. 
• Stichting CareCodex heeft de kennis en vaardigheden hiervoor en zich bewezen gezien 

alle voorwerk. 
• Stichting CareCodex heeft (de financiering voor) het programma voor elkaar gekregen. 

c. Van diegenen die Stichting CareCodex kennen is een minderheid tegen het onderbrengen 
van het programmabureau bij Stichting CareCodex: 
• Stichting CareCodex is niet robuust (financieel en bestuurlijk) genoeg in een complex 

veld. 
• Vraagtekens worden gezet of de toezichthoudende functie wel voldoende robuust is. 
• Stichting CareCodex wordt geassocieerd met ‘commerciële’ activiteiten. (Talmor BV) 

d. Daarnaast werd het volgende gezegd; 
• Stichting CareCodex zou een optie kunnen zijn maar met een ander bestuur. Hier 

denken partijen verschillend over: de een geeft aan dat dit een ‘door geboortezorg 
gedragen’ bestuur zou moeten zijn (niet een onafhankelijk bestuur want die zou niet 
voldoende betrokkenheid voelen), de ander zegt dat dit bestuur juist bestuurlijk stevig 
en onafhankelijk van geboortezorg zou moeten zijn. Weer anderen adviseren geen 
ander bestuur aan te stellen maar te werken met brede adviesraad, die zich mede-
eigenaar voelt maar niet is, fungeert als “warme schil” voor het programmabureau. 

 
Kijkend naar de eerder genoemde criteria blijkt dat Stichting CareCodex niet voldoet aan het 
criterium financiële en bestuurlijke robuustheid maar dat zij wel voldoet aan alle overige criteria. 
Het programma Babyconnect is een versnellingsprogramma voor 4 jaar, gericht op innovatie en 
waarbij kennis en expertise wordt gedeeld met het veld. Inzet is dat het programmabureau daarna 
wordt opgeheven en genoemde kennis en expertise ondergebracht worden bij bestaande 
organisaties. In een versnellingsprogramma zijn innovatie, slagkracht, doorzettingsvermogen en 
voortgang bewerkstelligen belangrijke criteria die zouden moeten prevaleren boven robuustheid. 
Stichting CareCodex wordt door de meeste partijen wel gezien als de entiteit die voldoet aan deze 
belangrijke criteria. 
 
De bestaande activiteiten van Stichting CareCodex, de beoogde activiteiten van het 
programmabureau van Babyconnect en de daaraan verwante verwachte risico’s laten zien dat de 
aard van de activiteiten van Stichting CareCodex en het programmabureau Babyconnect sterk 
overeenkomen. De ambities, missie/visie en doelstellingen van Stichting CareCodex sluiten aan bij de 
ambities, missie/visie en doelstellingen van het programma Babyconnect in het algemeen en het 
programmabureau Babyconnect in het bijzonder.  
 
Conclusie 
Van alle genoemde varianten is het onderbrengen van het programmabureau bij Stichting CareCodex 
de variant met het meeste draagvlak en deze variant voldoet tevens aan de meeste criteria. Daarom 
wordt deze variant hieronder verder uitgewerkt waarbij aandacht is voor het creëren van draagvlak 
in het veld en de eerder genoemde robuustheid. 
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3. Hoe kan het programmabureau Babyconnect het beste ingericht 
worden  

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het programmabureau ondergebracht kan worden bij stichting 
CareCodex en hoe het programmabureau ingericht kan worden op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. Hierbij wordt gekeken naar de huidige inrichting van Stichting CareCodex als 
mogelijke penvoerder, naar de activiteiten van het programmabureau zoals deze in het vorige 
hoofdstuk benoemd zijn, naar de versterking van de robuustheid van de organisatie (als ontbrekend 
criterium) en naar de adviezen zoals deze gegeven zijn door de bestuurders in het geboortezorgveld 
(zoals mobiliseren van kennis en support uit het veld).  
 
Advies kwartiermaker met betrekking tot de wijze van onderbrengen van het programmabureau 
bij stichting Carecodex 
Voor dit advies zijn verschillende varianten gewogen:  

• Als een nieuw op te richten entiteit onder Stichting CareCodex (dochter BV) 
• Als een nieuw op te richten entiteit onder Stichting CareCodex (dochter stichting) 
• Als resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) van Stichting CareCodex 

Het onderbrengen van het programmabureau als resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) van 
Stichting CareCodex is de meest eenvoudige en snel realiseerbare optie. Indien op langere termijn 
andersoortige activiteiten bij CareCodex onder gebracht zullen worden, kan te allen tijde een 
heroverweging plaatsvinden. 
 
Indien de activiteiten van het programmabureau vanuit Stichting CareCodex worden uitgevoerd kan 
dit wel leiden tot de beeldvorming dat Stichting CareCodex en Babyconnect één en dezelfde zijn. Met 
maatregelen zou deze verwarring voorkomen kunnen worden. 
Overigens heeft Stichting CareCodex de ambitie om als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
te worden geclassificeerd, getuige de aanvraag van 1 oktober 2018, en aan de daaraan gestelde 
voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zien zowel op statutaire bepalingen, als op feiten en 
feitelijke werkzaamheden. 

• De statutaire voorwaarden hebben o.a. betrekking op de doelstelling (het verrichten van 
werkzaamheden die voor tenminste 90% rechtstreeks het algemeen belang dienen) en de 
liquidatiebepaling, alsmede op bepalingen omtrent het bestuur. 

• Daarnaast dient ook feitelijk voor tenminste 90% het algemeen belang te worden gediend en 
gelden er een aantal andere feitelijke voorwaarden. 

• De ANBI-status bevestigt het karakter van Stichting CareCodex, organisatie die zonder 
winstoogmerk het publiek belang dient. 

Indien het programmabureau als RVE onder stichting CareCodex wordt gebracht, gelden deze 
voorwaarden uiteraard ook voor de RVE. 
 

Strategisch niveau 
 
Adviezen bestuurders met betrekking tot de inrichting van het strategisch niveau  
De bestuurders in het geboortezorgveld hebben verschillende adviezen gegeven met betrekking tot 
de governance van programmabureau Babyconnect: 
a. Laat partijen aanhaken, geef het veld inspraak. 
b. Neem betrokken partijen mee in checks en balances. 
c. Stel (stevige) stuurgroep, projectgroep of raad van advies samen: 

• Hoog en breed inzetten (VWS in de stuurgroep?) 
• Zorg dat deze groep ambassadeur wordt, besteedt veel tijd aan uitleg 
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• Zet bestuurders aan het stuur (en geen beleidsmensen) 
d. Genoemde opties voor leden van deze groep: 

• CPZ (overkoepelen geboortezorg) 
• Formaliseren vertegenwoordiging: benoemen door stakeholders (met helicopterview): 
• Gynaecoloog, verloskundige, kraam, kinderarts, jeugdarts etc.  
• Waarnemer VWS (topteam sport voorbeeld) 
• Jeugdgezondheidszorg (ActiZ?) 
• Huisartsen (LHV) 
• Nictiz 
• Perined 
• RIVM 
• VSV-federatie 
• Bestuurder van een ziekenhuis met bestuurlijke kracht 
• Kennis van eenheid van taal en Perinataal Webbased Dossier (PWD) borgen 

e. Richt het programmabureau bij aanvang in als een echte organisatie met een bestuurder: 
• Niet als project aanvliegen maar een stevige basis neerzetten 
• Businessplan maken en starten: goed en snel 
• Robuust inrichten 

f. De bestuurder-directeur moet verbinder en doortastend zijn, trekker en voorvechter, krachtige 
projectleiderservaring, positie naar stakeholders, met competenties om resultaat te boeken 
(Dorine Veldhuyzen is hier door meerdere bestuurders in het geboortezorgveld genoemd).  

g. Te overwegen valt om een tweede bestuurder aan te stellen. 
h. Tegenstrijdige adviezen: 

• Klein en slagvaardig versus brede vertegenwoordiging 
• Met last en ruggenspraak of juist niet 
• Bestuur niet samenstellen vanuit de ‘oude’ zienswijzen van bestaande organisaties 

i. Genoemde taken:  
• Frequente raadpleging betrokken directies 
• Daadkracht en daadmacht 
• Steun geven als het zwaar weer wordt (men moet visionair achter programma staan) 
• Bereid om in de wind te gaan staan en bereid moeilijke besluiten te nemen 
• Mix van rekening houden met partijen en voortgang boeken 

 
Adviezen kwartiermaker met betrekking tot de inrichting van het strategisch niveau  
Bovengenoemde adviezen zijn zoveel als mogelijk (sommige adviezen zijn tegenstrijdig) verwerkt in 
het hieronder beschreven advies over de inrichting van het strategisch niveau voor het 
programmabureau Babyconnect. 
 
De governance van Stichting CareCodex bestaat momenteel uit een raad van toezicht (RvT) en één 
statutair bestuurder. Als het programmabureau Babyconnect wordt ondergebracht in de Stichting  
CareCodex, dan komen ook deze activiteiten onder eindverantwoordelijkheid van de statutair 
bestuurder te vallen en onder toezicht van de RvT. 
 
De Raad van Toezicht van Stichting CareCodex is bereid het programmabureau op te nemen als 
resultaat verantwoordelijke eenheid binnen Stichting CareCodex. Indien de subsidie wordt 
toegekend aan Stichting CareCodex als penvoerder, is het advies aan de Raad van Toezicht om 
gehoor te geven aan de genoemde bezwaren uit het veld door de robuustheid van de organisatie te 
vergroten en de Raad van Toezicht uit te breiden met: 
1. een voorzitter met veel bestuurlijke ervaring 
2. een lid met een financiële achtergrond (bij voorkeur met ervaring in subsidietrajecten) 
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Gezien de complexe opdracht waar het programmabureau voor staat en het door bestuurders 
verwachte stevige opgave is het van belang dat de Raad van Toezicht een tweede statutair 
bestuurder benoemd. Stichting CareCodex gaat dan met een tweehoofdig bestuur verder. Er zal 
sprake zijn van een portefeuilleverdeling tussen de bestuurders, maar als hoofdregel geldt dat beiden 
verantwoordelijk blijven voor het geheel. De voorzitter van de Raad van Bestuur (3 dagen per week) 
draagt de eindverantwoordelijkheid voor het volledige programma. Het lid RvB (2 dagen per week) is 
meer specifiek verantwoordelijk voor alle activiteiten die betrekking hebben op organisatie, financiën 
en personele zaken. Gezamenlijk zijn zij daarnaast actief op het gebied van relatiebeheer en het 
borgen van draagvlak in het veld en aansluiting, gebruikmaking en versterking van andere relevante 
landelijke trajecten en activiteiten. 
 
Om dezelfde reden en om (bestuurlijke) kennis en ervaring naar binnen te halen is het advies een 
brede Raad van Advies van belanghebbende partijen uit het geboortezorgveld in te stellen. Hiervoor 
moet aan de partijen in het geboortezorgveld gevraagd worden een afgevaardigde met een 
bestuurlijk profiel voor de Raad van Advies te benoemen onder voorzitterschap van bijvoorbeeld de 
DG curatieve zorg of informatie beleid. Over het mandaat van de leden van de Raad van Advies zijn 
verschillende tegenstrijdige adviezen gegeven. Aangezien slagvaardigheid als zeer belangrijk 
criterium is genoemd door de bestuurders in het (geboorte)zorgveld, is het advies om de leden voor 
de Raad van Advies wel te mandateren vanuit de eigen organisatie. Ervaring uit het verleden leert 
dat het besluitvormingsproces vertraagd indien men niet met mandaat aan tafel zit. 
In de Raad van Advies moet veel tijd geïnvesteerd worden, zodat zij ambassadeur kan zijn van het 
programma Babyconnect. 
 

Tactisch en operationeel niveau 
 
Adviezen bestuurders met betrekking tot de inrichting op tactisch-operationeel niveau 
De bestuurders in het geboortezorgveld hebben ook verschillende adviezen gegeven met betrekking 
tot de nodige expertise in programmabureau Babyconnect: 
a. Stel een programmamanager aan tussen CareCodex en projectleiders van VSV's, die landelijke 

meerwaarde uit alle projecten haalt (landelijke lessen ophaalt) 
b. Neem regionale projectleiders in dienst van CareCodex (eventueel contracten van 3 maanden 

om scherp te blijven, of juist 4 jaar vanwege binding gedurende looptijd programma)  
c. Overweeg om medewerkers in vaste dienst te nemen om schijn van commercieel belang te 

vermijden. 
d. Stel een onafhankelijke projectleider aan voor het landelijk dekkende netwerk (koppel dit los van 

RSO of LSP): 
e. Zorg voor expertise met subsidie en verantwoording. 
f. Stel een controller aan met ervaring (boekhouding en controle). 
g. De HRM functie kan (deels) uitbesteed worden. 
h. Richt communicatie goed in vanwege behoefte van het veld aan transparantie. 
i. Zorg voor juridische kennis (of gebruik reeds aanwezig in (ICT-)veld, b.v. bij Perined en CPZ). 
j. Organiseer inkoopmacht (landelijk) richting leveranciers. 
k. Maak een platte organisatie met weinig overhead. 
l. Start wellicht met wat meer overhead om de organisatie robuust te maken en daarna afbouwen. 
m. Benoem rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  
n. Richt breder in dan geboortezorg maar daarnaast ook met mensen geworteld in geboortezorg. 
o. Maak gebruik van kennis, ervaring en contacten van de verschillende partijen. 
p. Betrek bureaumedewerkers van stakeholders om mee te lezen en te denken. 
q. Richt monitoring zelf in en laat certificering door een andere organisatie doen. 
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r. Neem Lessons learnt uit andere trajecten mee (LSP, MedMij, etc). 
s. Denk na over borging aan begin van traject en niet aan het einde (wat is er over 4 jaar nodig). 
t. Inhuizen programma bij andere organisatie dan lift je mee met afspraken met andere 

organisatie. 
u. Breng onderdeel gegevens delen van Kansrijke start onder bij programma. 
v. Werk conform het uitgangspunt data van individu en publiek zijn en niet van organisaties.  
w. Verbindt individueel en collectief belang. 
x. Volg het ziekenhuissysteem en niet allerlei lokale oplossinkjes (vanwege complexiteit), gebruik 

standaarden die ook in ziekenhuizen gebruikt worden. 
y. Deel signalen uit regio met betrokken (geboortezorg-)partijen. 
z. Houd rekening met tertiaire zorg en ROAZ. 
 
Adviezen kwartiermaker met betrekking tot de inrichting op tactisch-operationeel niveau 
Op basis van bovengenoemde adviezen, het framework, de ervaring die reeds is opgedaan met de 
lopende twee pilots in het geboortezorgveld (in Amsterdam en Beverwijk-Hoorn-Waterland) en de 
concept-roadmap, worden de volgende adviezen gegeven: 
 
Het programmabureau is tijdelijk, gesubsidieerd en houdt over vier jaar op te bestaan. Dit vormt een 
stevig argument om het programmabureau zo flexibel mogelijk in te richten met tijdelijke krachten. 
In het (geboortezorg) veld wordt echter ook geadviseerd om te voorkomen dat het 
programmabureau als commercieel wordt gezien. De subsidie moet ten goede komen van het 
gegevens delen in de geboortezorg. De subsidie heeft, in tegenstelling tot veel andere subsidies, een 
looptijd van vier jaar en hoeft dus niet ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden. Dit maakt dat 
gekozen kan worden voor een combinatie van vaste en flexibele contracten. Per functie is gewogen 
of een functionaris voor de gehele looptijd nodig is of voor een andere periode of arbeidsomvang. Dit 
is ook zo opgenomen in inmiddels ingediende subsidieaanvraag. 
 
Organogram hiërarchische structuur programmabureau 
Hieronder is in een organogram het advies vormgegeven voor de hiërarchische structuur binnen het 
programmabureau. Hiermee wordt een robuuste organisatie gerealiseerd, die tevens in staat is om 
zich over vier jaar weer op te heffen. 
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Het programmabureau zal in de uitvoering niet in hiërarchische zin gaan werken maar met innovatie-
cirkels en organische samengestelde teams, waarbij zo nodig wisselende expertises ingehuurd 
kunnen worden of ingeleend van bestaande organisaties. Uitgangspunt is vooral samen te brengen 
wat er aan kennis en ervaring bestaat, en door uitwisseling oplossingen te ontdekken voor het delen 
van gegevens. Kennis die op deze wijze wordt gedeeld, blijft behouden in het geboortezorgveld.  
 
De programmamanager en het programmateam worden verantwoordelijk voor het ondersteunen 
van de regio’s (clusters van VSV’s) bij het realiseren van hun project. Indien de subsidieaanvraag van 
een regio gehonoreerd is, kan het programmateam de projectleiders ondersteunen die door de 
regio’s aangesteld worden. Zij komen minimaal tweewekelijks bij elkaar om zorg te dragen voor 
voortgang, delen van informatie en oplossingen, etc. In het goed toerusten van de projectleiders en 
de regio’s gaan de expert-trainers een grote rol vervullen.  
Het programmateam werkt nauw samen met het ontwikkelteam. Ook dit team krijgt belangrijke 
input vanuit de landelijke gebruikersgroepen (wat is de wens van de klant die gerealiseerd moet 
worden).  
 
De manager R&D en het ontwikkelteam bedenken technische oplossingen of brengen oplossingen bij 
elkaar. Zij maken hierin gebruik van de beschikbare kennis en vaardigheden in het veld of daarbuiten. 
Afhankelijk van het level (zie framework voor de verschillende levels) waaraan gewerkt wordt zal 
andere expertise nodig zijn. Het technische team zal dan ook het sterkst in samenstelling wisselen en 
de meeste tijdelijke expertise in moeten huren. 
Zoals hierboven aangegeven werken zij nauw samen met het programmateam en met de 
gebruikersgroepen. 
 
De strategische communicatieadviseur en het communicatieteam heeft tot taak zorg te dragen voor 
eenduidige communicatie naar het veld. Zij adviseren de bestuurders maar ook de collega’s in alle 
onderwerpen die communicatie betreffen. Ook dragen zij zorg voor de communicatieve uitvoering 
(denk aan social media, digitale spreekuren, etc). De beleidsmedewerker draagt zorg voor het 
behoud en beheer van ontwikkelde kennis, etc, door deze vast te leggen in afspraken en richtlijnen. 
De beleidsmedewerker werkt hierin nauw samen met het collegiale bestuur. 
 
Om van Stichting CareCodex een financieel robuuste organisatie te laten zijn, wordt een financial 
controller aangenomen met ervaring in subsidietrajecten. Deze wordt verantwoordelijk voor het 
administratieteam, financiële dashboard dat (voor aanvang van het programma) gebouwd wordt om 
te kunnen monitoren en verantwoorden en voor het dashboard dat ter ondersteuning aan de regio´s 
gebouwd wordt, zodat zij daarmee kunnen monitoren en verantwoorden. Overigens moet nog 
uitgezocht worden of het financieel en qua continuïteit gunstiger is om de administratieve functies 
uit te besteden (binnen de aangevraagde financiële kaders).  
Een specifieke vraag vanuit het veld betreft ook het organiseren van inkoopmacht (landelijk) richting 
leveranciers. Ook dit valt onder verantwoordelijkheid van de financial controller, maar gezien de 
specifieke expertise zal hier beschikbare externe kennis in het veld nodig zijn of ingehuurd moeten 
worden. 
 
Adviezen bestuurders met betrekking tot vaardigheden medewerkers 
De bestuurders in het geboortezorgveld hebben ook verschillende adviezen gegeven met betrekking 
tot vaardigheden die de medewerkers van het programmabureau zouden moeten bezitten: 
Medewerkers van het programmabureau:  
a. spreken de taal van zorgprofessionals en zijn praktisch; voorkom dat het een 

‘techneutendingetje’ wordt; 
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b. zijn changemakers, verbinders, moeten superdiplomaten zijn, daaronder: experts, strategen, 
fixers, ritselaars; 

c. zijn zichtbaar in de praktijk; 
d. durven weerstand te omarmen, geven niet te snel toe; 
e. denken en redeneren radicaal;  
f. handelen verstandig vanuit de ideeën; 
g. houden zich aan afspraken; 
h. verantwoorden zich mondeling en op papier; 
i. zijn streng: is ieders huiswerk gedaan; 
j. zijn daadkrachtig en kunnen aanjagen; 
k. kunnen stevige argumenten opzetten; 
l. inspireren elkaar in roerig veld (tip: kantooromgeving prettig inrichten); 
m. zijn goed in inhoudelijke ondersteuning; 
n. kunnen stukken goed voorbereiden voor efficiënte overlegvormen; 
o. hebben lerend vermogen; 
p. zijn praktisch ingesteld en aan het werk met programma; 
q. zijn afspiegeling van/hebben affiniteit met 1e en 2e en misschien zelfs 3e lijns zorg; 
r. acteren politiek strategisch en ICT technisch; 
s. kunnen schakelen tussen landelijk en regionaal belang; 
t. willen niet zelf slim zijn, maar halen slimme mensen aan tafel; 
u. erkennen en maken gebruik van wat er regionaal al is (aan bv rol en taakverdeling); 
v. detacheren capabele mensen (deskundig op onderdeel van programma) vanuit andere 

omgevingen naar programmabureau (er zijn geen concrete mensen genoemd door partijen); 
w. halen kennis en advies binnen van andere partijen zoals standaarden en interoperabiliteit. 
 
Adviezen kwartiermaker met betrekking tot vaardigheden medewerkers 
Een deel van deze adviezen is verwerkt in het advies voor de inrichting op tactisch en operationeel 
niveau, het andere deel kan gebruikt worden om de juiste mensen te werven voor het 
programmabureau.  
 
Diverse adviezen vanuit lopende programma’s 
Tot slot zijn er vanuit lopende programma’s adviezen gegeven die bij kunnen dragen aan een soepel 
functionerend programmabureau: 
a. Zorg voor een eigen locatie.  

• Laat iedereen 1 keer per week op dezelfde dag met elkaar werken op deze locatie, ook 
betrokkenen vanuit andere organisaties. 

b. Vergader minimaal tweewekelijks met programmateam. 
c. Vergader maandelijks met Raad van Advies /stuurgroep. 

• Til problemen (die niet snel oplosbaar zijn) meteen naar de stuurgroep. 
• Sta duidelijk voor afspraken. 
• Impasse kan, maar daarna bilateraal verder praten, neem maand erop wel besluit. 
• Stuurgroep legt geen verantwoording af. 

d. Stel thematische groepen samen (breed uit het veld expertise en visie delen). 
• Werkgroep juridische zaken  
• Werkgroep privacy 

e. Of overweeg: 
• Directeurenoverleg van betrokken partijen 
• Kerngroepoverleg: beleidsadviseurs (slagvaardig en kennis ophalen) 
• Onlinecommunity: appgroep, audiovisueel etc. 

 



    

   16 
 

Deze adviezen kunnen door het collegiale bestuur naar wens overgenomen worden zodra het 
programmabureau is ingericht. 
 

BIJLAGE 1 Opdracht kwartiermaker 
________________________________________________________________ 
 
Opdracht Van Geffen Advies BV 
 
Betreft:  Kwartiermaker Programmabureau Babyconnect   
Periode: 18 september tot 21 december 2018 
___________________________________________________________________________ 
          
Aanleiding. 
Er is subsidie aangevraagd om gegevens delen in de geboortezorg mogelijk te maken. 
Het doel van de regeling is: mogelijk maken dat alle zorgverleners uit de geboortezorgketen uiterlijk 
in 2020 aan iedere zwangere die dat wil veilig, betrouwbaar en zonder kosten, digitaal en 
gestandaardiseerd toegang kunnen verlenen tot de eigen gezondheidsgegevens. Deze gegevens 
kunnen worden ontsloten naar de Persoonlijke Gezondheidsomgevingen van patiënten. Daarnaast 
wordt landelijke gegevensuitwisseling tussen de verschillende zorgverleners mogelijk gemaakt, met 
aanvullend het maken van een optimalisatieslag voor kwaliteitsregistratie en administratie. 
 
Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een tweetal subsidiestromen; richting de regio’s en naar het 
programmabureau. Beide stromen worden gesubsidieerd door de minister voor Medische Zorg en 
Sport voor de periode 2019-2022 om een versnelling op het gebied van digitale gegevens uitwisseling 
tussen patiënt en professional en professionals onderling mogelijk te maken. Het gaat in beide 
gevallen om een project met een totale omvang van rond de €15 miljoen: €4,5 miljoen in 2019 en in 
2020, €3,5 miljoen in 2021 en €2,5 miljoen in 2022. 
 
De eerste stappen zijn al gezet met het opstellen van een framework in opdracht van VWS. 
Daarnaast loopt er een subsidie aan RSO Nederland om een roadmap (voor de gehele geboortezorg 
in NL) en een opschalingsplan (zorgbreed) te maken. In de roadmap wordt uitgewerkt wat er nodig is 
om het uiteindelijke doel te behalen.  Implementatie in een tweetal regio’s behoort ook tot het doel 
van deze laatstgenoemde subsidie. Bovendien is hier aandacht voor het verder uitwerken van het 
beoogde programma Babyconnect (inclusief opschaling). Het landelijke programma zal ondersteund 
moeten worden door een programmabureau.  
 
Opdrachten kwartiermaker 

1. Maak een door het veld gedragen voorstel voor het onderbrengen van het 
programmabureau Babyconnect bij een bestaande entiteit, ter ondersteuning aan het 
landelijke programma Babyconnect. 

2. Maak een voorstel voor de inrichting van het programmabureau Babyconnect op basis van 
de aan RSO Nederland toegekende subsidie ECD geboortezorg en opschaling. 

 
Werkwijze kwartiermaker 
 
Opdracht 1 
Hiertoe worden alle spelers in het geboortezorgveld in kaart gebracht, waarna met al deze 
afzonderlijke partijen gesproken wordt over het onderbrengen van het programmabureau 
Babyconnect bij een bestaande entiteit. Ook wordt in deze gesprekken verkend wat men van belang 
vindt bij de inrichting van het programmabureau. 
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Week 38:  

• Gesprekken voorbereiden, de interviewvragen formuleren.  
• Afspraken plannen door projectondersteuner 

Week 39 tot en met 48:  
• Bezoeken (± 16) partijen, interviews, verwerken informatie en terugkoppelen.   

Week 49:  
• Voorstel maken voor het onderbrengen programmabureau Babyconnect  

Week 50:  
• Akkoord ophalen bij partijen in het veld in één bijeenkomst.  

Week 51:  
• Akkoord VWS 

 
Opdracht 2 
In samenspraak met de directeur van RSO Nederland en de programmamanager van Babyconnect 
wordt aan de hand van de contouren van het opschalingsplan onderzocht welke functionarissen 
daarvoor nodig zijn en hoe dit past in het op te richten programmabureau. Op basis van de 
bevindingen in de komende maanden worden deze contouren steeds meer helder en daarmee ook 
de inrichting van het programmabureau.  
 
Week 38 tot en met 48: 

• Tweewekelijks overleg met directeur van RSO Nederland en de programmamanager van 
Babyconnect  

Week 49:  
• Definitief voorstel maken voor de inrichting programmabureau Babyconnect  

Week 50:  
• Akkoord ophalen bij partijen in het veld in één bijeenkomst.  

Week 51:  
• Akkoord VWS  
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BIJLAGE 2 Gesprekken bestuurders (geboorte)zorgveld 
___________________________________________________________________________ 
Verkenning m.b.t. een aan te stellen penvoerder voor en inrichting van het programmabureau 
Babyconnect  
 
Aan Ministerie van VWS, curatieve zorg 
Van Corine van Geffen 
Datum 19 december 2018 
Versie 1.0 
Status Definitief 
Betreft Verkenning met betrekking tot een aan te stellen penvoerder voor en 

inrichting van het programmabureau Babyconnect   
 
 
Toelichting 
In deze oplegger worden de bevindingen van gesprekken met bestuurders in het geboortezorgveld 
over het onderbrengen van het programmabureau Babyconnect samengevat. In deze gesprekken is 
ook besproken welke aspecten belangrijk worden gevonden in de inrichting van het 
programmabureau.  
 
Met wie is gesproken: 
1. CPZ – Geri Bonhof (voorzitter) en Dineke Moerman (directeur) 
2. KNOV – Mieke Beentjes (voorzitter) en Willem-Jan Lieve (strategisch beleidsadviseur) 
3. NVOG – Jan van Lith (voorzitter bestuur) 
4. BO geboortezorg – Mariëtte van Driel (directeur) en Corina Munts (beleidsmedewerker) 
5. Federatie van VSV’s – Eric Hallensleben (voorzitter) 
6. GGDGHOR - Guus Krähe (teammanager jeugd) 
7. NCJ - Igor Ivakic (directeur) en Paula Zwijgers (senior adviseur informatisering) 
8. ActiZ – Angela Brandsen (afdelings directeur) 
9. NFU – Andy Schuurmans (senior beleidsadviseur) en Rebecca Awad (senior beleidsadviseur), 
10. Perined – Ger de Winter (directeur) 
11. Nictiz – Lies van Gennip (directeur) 
12. RIVM – Mariken Leurs (hoofd RIVM Gezondheid & Maatschappij) en Peter Achterberg (senior 

adviseur) 
13. MedMij – Margo Brands (stakeholdermanager) en Mark van Elstgeest (programmamanager) 
14. Patientenfederatie Nederland – Dianda Veldman (directeur) en Heleen Post (manager kwaliteit) 
15. ZN – Sjoerd Terpstra (senior beleidsadviseur) 
16. RvT Stichting CareCodex– Anoeska Mosterdijk (voorzitter), René Glas (lid), Durk Berks (lid) 
17. Stichting CareCodex – Dorine Veldhuyzen (directeur/bestuurder) 
 
1. Genoemde criteria waaraan entiteit moet voldoen waar Babyconnect wordt ondergebracht 
De bestuurders in het geboortezorgveld hebben verschillende criteria genoemd waaraan de entiteit 
moet voldoen waar Babyconnect wordt ondergebracht: 
a. Neutraliteit 
b. Rekening moet worden gehouden met het feit dat het geboortezorgveld veel partijen en veel 

politiek kent. Daarom is het criterium genoemd dat de entiteit een neutrale partij moet zijn, die 
niet zelf een agenda heeft of een ander belang dan het realiseren van de doelstellingen in het 
programma Babyconnect. 

c. Onafhankelijkheid 
d. Stakeholders betrekken maar geen ruimte geven voor onnodige vertraging. 
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e. Slagvaardig/besluitvaardig 
f. Zonder last en ruggenspraak van diverse achterban 
g. Voorkomen van polderen 
h. Samenwerkingsgerichtheid 
i. Meerwaarde verschillende (ICT-)initiatieven erkennen en meenemen, samenhang kunnen 

bewerkstelligen, integraal denken 
j. Verbinden en betrekken partijen 
k. Door partijen te betrekken voelt men zich mede-eigenaar 
l. Ervaring met bij elkaar brengen van partijen bij elkaar en samen opleveren 
m. Netwerkorganisatie met centraal punt 
n. Kennis niet binnenhalen maar in netwerkvorm gebruiken, kennis bij bron laten en updaten 
o. Robuuste organisatie 
p. In staat om financieel verantwoordelijk te kunnen handelen: finance en control 
q. In staat om financiële risico's te lopen 
r. In staat om borging en kennisbehoud te organiseren na beëindiging programma 
s. Kennis van inkopen en aanbestedingen: Europese regelgeving 
t. Transparant (geldstromen en resultaat) 
u. Vertrouwenwekkend, werkt continu aan vertrouwen  
v. Doorzettingsvermogen en in staat voortgang te blijven boeken 
w. Doel en achtergrond van entiteit moet overeenkomen met doel van programma 
x. Kennisbehoud en kennisdelen (niet alleen geboortezorg)  
y. Natuurlijke verbreding naar de rest van de zorg 
z. Resultaat behalen en uitdragen naar de rest van de zorg 
aa. Balans tussen geboortezorg en abstracte landelijke zaken 
bb. Buiten de wereld van geboortezorg aangevuld met expertise uit geboortezorg 
cc. Kennis van geboortezorg 
dd. Netwerk in geboortezorg 
ee. Van, voor en door geboortezorgveld 
ff. Landelijke belangen goed kunnen overzien en bewaken 
gg. Toekomstgericht 
hh. Visionair en politiek volledig achter programma staan 
ii. Verbinden van visie met kleine stapjes (geladen door die filosofie) 
jj. Progressief  
kk. Kennis van gegevensuitwisseling en innovatie 
ll. Ervaring met ICT-processen en gegevensvoorziening 
mm. Goed in ontwikkelen en ontwerp 
nn. Publiek en duurzaam 
oo. Vertraging en draagvlak in spanning goed kunnen organiseren 
pp. Goede verstandhouding ministerie van VWS, ervaring met subsidie 
qq. Goede balans tussen regio en landelijk,  
rr. Geen commercieel belang (data zijn niet commercieel) 
ss. Projectervaring 
tt. Programma met begin en einde (na 4 jaar tot einde komen) 
uu. Voortgang bewaken en snelheid bevorderen 
vv. Bevordering van gezondheid als drive 
ww. Niet geboortezorg-specifiek 
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2. Genoemde adviezen met betrekking tot de inrichting van het programmabureau 
De bestuurders in het geboortezorgveld hebben verschillende adviezen gegeven met betrekking tot 
de nodige expertise in programmabureau Babyconnect: 
a. Bij aanvang als echte organisatie inrichten met een bestuurder, etc 

• Niet als project aanvliegen 
• Business plan en starten: goed en snel 
• Robuust inrichten 

b. Bestuurder-directie moet verbinder en doortastend zijn, trekker en voorvechter, krachtige 
projectleiderservaring, positie naar stakeholders, met competenties om resultaat te boeken 
(Dorine Veldhuyzen is hier meermaals genoemd). Eventueel duo dat elkaar kan aanvullen. 

c. Programmamanager tussen CareCodex en projectleiders van VSV's, die landelijke meerwaarde 
uit alle projecten haalt (landelijke lessen ophaalt) 

d. Regionale projectleiders in dienst nemen van CareCodex (evt. contracten van 3 maanden om 
scherp te blijven, of juist 4 jaar vanwege binding gedurende looptijd programma) 

e. Onafhankelijke projectleider voor het landelijk dekkende netwerk, loskoppelen van RSO of LSP 
• Regio ondersteunen op maat. Iedere RSO ziet er anders uit.  
• Technische kennis bij RSO, niet overal opnieuw uitvinden maar communicatie landelijk 

f. Expertise subsidie en verantwoording 
g. Controller moet het iemand zijn met ervaring (boekhouding en controle)  
h. HRM functie kan (deels) uitbesteed 
i. Bureau voor communicatie (deels uitbesteden? Wel zelf aansturen) 
j. Juridische kennis (reeds aanwezig in (ICT-)veld, b.v. bij Perined en CPZ)  
k. Inkoopfunctie (‘landelijke’ inkoop leveranciers namens VSV’s) 
l. Start wellicht nodig met waterhoofd en daarna afbouwen 
m. Benoem rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
n. Breder inrichten dan geboortezorg maar wel ook mensen geworteld in geboortezorg 
o. Gebruik maken van kennis, ervaring en contacten van de verschillende partijen is diverse 

malen genoemd.  
p. Maak een platte organisatie met weinig overhead 
q. Algemene vaardigheden van medewerkers programmabureau: 
r. Spreken taal van zorgprofessionals en zijn praktisch 

• Voorkomen dat het een ‘techneutendingetje’ wordt  
s. Changemakers, verbinders (superdiplomaten, mensen verleiden), daaronder: 

• Experts 
• Strategen 
• Fixers 
• Ritselaars 

t. Zijn zichtbaar in de praktijk 
u. Durven weerstand te omarmen, geven niet te snel toe 
v. Willen niet zelf slim zijn maar halen slimme mensen aan tafel  
w. Denken en redeneren radicaal   
x. Handelen verstandig vanuit de ideeën 
y. Houden zich aan afspraken 
z. Verantwoorden zich mondeling en op papier 
aa. Zijn streng: is ieders huiswerk gedaan 
bb. Zijn daadkrachtig en kunnen aanjagen 
cc. Kunnen stevige argumenten opzetten voor het geld 
dd. Inspireren elkaar in roerig veld (tip: kantooromgeving prettig inrichten) 
ee. Zijn goed in inhoudelijke ondersteuning 
ff. Kunnen stukken goed voorbereiden tbv efficiënte overlegvormen 
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gg. Lerend vermogen 
hh. Zijn praktisch ingesteld en aan het werk met programma 
ii. Afspiegeling/affiniteit van/met 1e en 2e en misschien zelfs 3e lijns zorg 
jj. Politiek strategisch en ICT technisch acteren 
kk. Kunnen schakelen tussen landelijk en regionaal belang 
ll. Erkennen en gebruikmaken van wat er regionaal al is (aan bv rol en taakverdeling) 
mm. Detachering naar programmabureau: 

• Capabele mensen (deskundig op onderdeel van programma) detacheren naar 
programmabureau (er zijn geen concrete mensen genoemd door partijen)  

• Kennis en advies binnenhalen van andere partijen zoals standaarden en interoperabiliteit 
nn. Middelen: 

• Monitor intern en extern scherp en objectief inrichten 
• Instrumenten mogen niet ter discussie staan 

 
3. Genoemde adviezen met betrekking tot de governance van het programmabureau 
De bestuurders in het geboortezorgveld hebben verschillende adviezen gegeven met betrekking tot 
de governance van programmabureau Babyconnect: 
a. Partijen aanhaken, veld inspraak geven 
b. Betrokken partijen meenemen in checks en balances  
c. Stel stuurgroep of raad van advies samen: 

• Hoog en breed inzetten (VWS?) 
• Zorg dat deze groep ambassadeur wordt, besteedt veel tijd aan uitleg 
• Zet bestuurders aan het stuur (en geen beleidsmensen) 

d. Stevige stuurgroep, projectgroep of Raad van Advies. Genoemde opties voor leden van deze 
groep: 
• CPZ (overkoepelen geboortezorg) 
• Formaliseren vertegenwoordiging: benoemen door stakeholders (met helicopterview): 
• Gynaecoloog, verloskundige, kraam, kinderarts, jeugdarts etc.  
• Waarnemer VWS (topteam sport voorbeeld) 
• Jeugdgezondheidszorg (Actiz?) 
• Huisartsen (LHV) 
• Nictiz 
• Perined 
• RIVM 
• VSV-federatie 
• Bestuurder van een ziekenhuis met bestuurlijke kracht 
• Kennis van eenheid van taal en PWD borgen 

e. Tegenstrijdige adviezen: 
• Klein en slagvaardig versus brede vertegenwoordiging 
• Met last en ruggenspraak of juist niet 
• Bestuur niet samenstellen vanuit ‘oude denkwijzen’ 

f. Genoemde taken:  
• Frequente raadpleging betrokken directies 
• Daadkracht en daadmacht 
• Steun geven als het zwaar weer wordt (men moet visionair achter programma staan) 
• Bereid om in de wind te gaan staan en die specifieke besluiten neemt (geen ICT). 
• Mix van rekening houden met partijen en voortgang boeken 
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4. Overige adviezen 
De bestuurders in het geboortezorgveld hebben verschillende adviezen gegeven met betrekking tot 
het programmabureau Babyconnect: 
a. Richt monitoring zelf in en laat certificering door een andere organisatie doen 
b. Betrek bureaumedewerkers van stakeholders om mee te lezen en te denken 
c. Overwegen om 

• Met 3 maands-contracten te werken (ZZP): vanwege subsidie-termijnen en houdt scherp. 
• Overwegen om medewerkers in vaste dienst te nemen om schijn van commercieel belang te 

vermijden 
d. Voorkom beeldvorming van enorm opgetuigd geheel 
e. Richt communicatie goed in vanwege behoefte van het veld aan transparantie 
f. Neem Lessons learnt uit andere trajecten mee (LSP, MEDMIJ, etc) 
g. Denk na over borging aan begin van traject en niet aan het einde (wat is er over 4 jaar nodig) 

• Beheer is ook door ontwikkelen: blijft het bestaan als programma stopt ook bij aanpassingen 
• Waar programma(onderdelen) onderbrengen na eindigen programma 

h. Organiseer inkoopmacht (landelijk) richting leveranciers  
i. Inhuizen programma bij andere organisatie dan lift je mee afspraken met ander organisatie 
j. Volg het ziekenhuissysteem en niet allerlei lokale oplossinkjes (vanwege complexiteit). 
k. Breng onderdeel gegevens delen van Kansrijke start onder bij programma 
l. Werk conform het uitgangspunt data van individu en publiek zijn en niet van organisaties  

• Opgedane kennis in programma is publieke kennis, voor iedereen beschikbaar 
m. Verbinden individueel en collectief belang 

• b.v. data van ouders, wat levert het op aan collectieve informatie 
• Ouders benchmarken (je kan vergelijken als je ook zelf data beschikbaar stelt) 

n. Standaarden gebruiken die ook in ziekenhuizen gebruikt worden 
o. Signalen uit regio delen met betrokken (geboortezorg-)partijen  
p. Rekening houden met tertiaire zorg en ROAZ 
q. Evalueren tussendoor en aan het eind 
 
Adviezen voor werking 
r. Zorg voor een eigen locatie 

• Laat iedereen 1 keer per week op dezelfde dag met elkaar werken op deze locatie, ook 
betrokkenen vanuit andere organisaties 

s. Vergader wekelijks met programmateam 
t. Vergader maandeijks met raad van advies /stuurgroep 

• Problemen (die niet niet snel oplosbaar zijn) meteen naar stuurgroep tillen 
• Duidelijk staan voor afspraken 
• Impasse kan, maar daarna bilateraal verder praten, maand erop wel besluit nemen 
• Stuurgroep legt geen verantwoording af 

u. Stel thematische groepen samen (breed uit het veld expertise en visie delen) 
• Werkgroep juridische zaken  
• Werkgroep privacy 

v. Of overweeg: 
• Directeurenoverleg van betrokken partijen 
• Kerngroepoverleg: beleidsadviseurs (slagvaardig en kennis ophalen) 
• Onlinecommunity, appgroepje of audiovisueel 

 



    

   23 
 

 
5. Stichting CareCodex als entiteit waar Babyconnect wordt ondergebracht 

De bestuurders in het geboortezorgveld hebben het volgende gezegd over de optie om het 
programmabureau onder te brengen bij Stichting CareCodex (hierna CareCodex): 
a. CareCodex zou kunnen, onafhankelijkheid duidelijk maken, voldoende vertrouwen uitstralen 
b. Direct heel helder maken dat CareCodex onafhankelijk is, niet commercieel 
c. CareCodex heeft de kennis en vaardigheden en zich bewezen gezien alle voorwerk 
d. CareCodex heeft een sterke leider en verbinder op dit gebied 
e. Risico is dat CareCodex niet robuust genoeg is in een complex veld, is toezichthoudende 

functie voldoende robuust 
f. CareCodex is neutrale partij in geboortezorgveld 
g. CareCodex wordt niet door iedere partij gekend of geassocieerd met ‘commerciële’ 

activiteiten (Talmor BV) 
h. CareCodex zou optie kunnen zijn maar met een ander bestuur. Hier denken partijen 

verschillend over: de een geeft aan dat dit een ‘door geboortezorg gedragen’ bestuur zou 
moeten zijn (niet een onafhankelijk bestuur want die zou niet voldoende betrokkenheid 
voelen), de ander zegt dat dit bestuur juist een bestuurlijk stevig en onafhankelijk (van 
geboortezorg) zou moeten zijn.  

i. Weer anderen adviseren geen ander bestuur maar werken met brede adviesraad, die zich 
mede-eigenaar voelt maar niet is, fungeert als ‘warme schil’. 

j. Nictiz, Perined, CPZ en NCJ zijn ook genoemd als mogelijke penvoerders maar door anderen 
weer met diverse redenen als niet mogelijk genoemd.  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  


