Het Regeerakkoord en de
i-component
(ICT en informatievoorziening)

12 januari 2018 (IZO)

Rol coördinerend adviseur informatiebeleid
Langdurige Zorg (CIVA LZ)

•De drie CIVA’s signaleren, attenderen, en helpen zowel
I als beleid.
•De CIVA’s zijn i-adviseur van de drie DG’s en adviseren
daarom primair vanuit beleid.
• Opdracht: Formuleren van I-ambitie/agenda (Langdurige
Zorg) vanuit thema’s bewindspersonen en Regeerakkoord
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i-component (informatievoorziening en ICT)
•De i-component is onlosmakelijk
verbonden met ons beleid
•Informatievoorziening, ICT en Innovatie
zijn niet meer weg te denken uit de wereld
van vandaag en hebben steeds meer
impact op ons dagelijks leven, en biedt
kansen om samen te werken aan een
duurzaam Gezond en Wel Nederland

•De i-component is geen doel op zich maar
een middel
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Wat maakt de i op dit moment zo belangrijk?

•Het Regeerakkoord bevat een grote i-component
•Winst om aan voorkant van beleid hierover na te denken
•en elkaar tijdig te versterken (intern en extern)
•Proberen om samen hoofdpijndossiers te voorkomen zoals
PGB/Wmo/berekening eigen bijdrage modulair pakket thuis
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Rondgestuurde thema’s bewindspersonen
•Ouderen zijn de toekomst
(Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, aanpak eenzaamheid, programma Langer
Thuiswonen)
•Jeugd en familie
(Programma ‘s Zorg voor de Jeugd, huiselijk geweld en kindermishandeling)
•Leven met een beperking
(Programma’s gehandicaptenzorg, inclusieve samenleving/implementatie VNverdrag/digitale toegankelijkheid)
•GGZ
(Onderdeel Meedoen, verkenning wetsvoorstel overheveling beschermd wonen van
Wmo naar Wlz)
•Werken in de zorg
(Voldoende goed opgeleide zorgprofessionals, Actieplan Regeldruk care; reductie
administratieve lasten)
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Rondgestuurde vragen
Vragen voor in het IZO:
a. Welke van de thema’s van de bewindspersonen, die voortvloeien uit
het Regeerakkoord zijn relevant voor jouw organisatie?
b. Zo ja, welke thema’s/onderwerpen Regeerakkoord hebben de meeste
impact op het i-beleid van jullie organisatie?
c. En wordt er binnen jullie organisatie gewerkt aan een ambitie of visie
op deze thema’s?
d. Zo ja, welke acties gaan jullie organisaties dan in gang zetten?
e. Of is er wellicht sprake van het ontstaan van dilemma’s of risico’s?
Graag indien mogelijk casussen benoemen.
f. Zijn er andere (en zo ja welke) prioriteiten waaraan wordt gewerkt in
jullie organisatie?
g. Botsen uw prioriteiten met die van de bewindspersonen?
h. Welke rol willen jullie het Platform laten spelen om de thema’s op te
pakken?
i. Waar hebben we elkaar nodig in de aanpak van de thema’s?
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Vragen

• Missen er wellicht vragen? Zo ja welke?

• Is de screening van het Regeerakkoord op de
i-component compleet?
•Plenair
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