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2 INLEIDING 

2.1 Inleiding activiteitenplan 2018 

Voor u ligt het activiteitenplan 2018, voortgekomen uit het meerjarenbeleidsplan THOON 2018-
2020. Dit plan wordt via de Raad van Afgevaardigden (RvA) van THOON en het bestuur ter 
besluitvorming in april 2018 voorgelegd aan de leden.  
 
In 2016 zijn de missie en visie opnieuw vastgesteld. Daaruit voortkomend zijn in het Groot Team 
Overleg (GTO) in meerdere sessies de kernthema’s besproken. Hieruit komen de verschillende 
doelen voort, waaruit de bestaande en nieuwe projecten zijn te beschrijven. In dit document staat 

per kernthema een globale uitwerking van de doelen, de activiteiten en van de nieuwe projecten  
voor 2018.  Deze projecten zijn vaak al opgestart in 2017, maar worden verder uitgewerkt in 2018. 
Tevens worden projecten beschreven die nog in de verkennende fase zijn.  
 

In bijlage 2 vindt u een opsomming van de bestaande activiteiten, nieuwe en te verkennen 
projecten. In een volgend document zal de uitwerking van de verschillende projecten worden 
beschreven. 

 
 

2.1 Kernthema’s 

De activiteiten van zorggroep THOON zijn onder te verdelen in vier kernthema’s: 
- Optimale zorg voor de patiënt 
- Praktijkdienstverlening 

- Ondersteunen regionale samenwerking  
- Optimaliseren THOON organisatie 

 
Er zijn onderwerpen die onder meerdere kernthema’s kunnen vallen, zoals communicatie. Voor de 
leesbaarheid is gekozen om elk onderwerp onder één kernthema te beschrijven. 
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3 KERNTHEMA’S, ACTIVITEITEN EN NIEUWE PROJECTEN  2018 

3.1. Optimale zorg voor de patiënt 
THOON organiseert en monitort uitvoering van zorg in de huisartsenpraktijk. 
Deze zorg bestaat uit de chronische zorgprogramma's DM, COPD en CVRM en ondersteuning in de 
GGZ zorg.  
Daarnaast continueert THOON de recent opgestarte zorg programma’s osteoporose, oogzorg en 
ECMS en verkent THOON de mogelijkheden voor nieuwe zorg: innovatie 
 

De verschillende activiteiten zijn onder te brengen onder verschillende doelen: 
 
 
3.1.1. Borgen van kwaliteit van chronische zorg in de huisartsenpraktijk 

Scholing, benchmark en visitatie zijn de bekende manieren om de kwaliteit in de chronische 
zorgprogramma’s te borgen. Deze zullen in 2018 opnieuw ingezet worden en er zal gezocht worden 
naar nieuwe methoden om deze tools zo effectief mogelijk in te zetten en zodoende het 

kwaliteitsbeleid uit te voeren naar de nieuwste inzichten.   
 
Nieuwe projecten en verkenningen 2018: 
In 2018 starten we met de inzet van de praktijkconsulenten overkoepelend voor de 
zorgprogramma’s DM, COPD en CVRM in plaats van voor DM, COPD en CVRM elk een andere 
consulente. Hiermee willen we bereiken dat de praktijken zo min mogelijk worden belast met 

verschillende visitaties en er een duidelijk aanspreekpersoon bij THOON is voor elke 
huisartsenpraktijk. 
 
We willen onderzoeken hoe we de praktijkvariatie kunnen verminderen. Hierbij denken wij aan het 
geven van gerichte ondersteuning aan de op procesindicatoren minder presterende praktijken. De 
zorg moet regionaal zo optimaal mogelijk zijn. 
 

Leefstijlverbetering is voor THOON in de chronische zorg misschien wel het belangrijkste 

aandachtspunt. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de huisartsenpraktijken te ondersteunen 
met bestaande (onder andere ‘stoppen met roken’ (SMR) zorg) en nieuwe programma’s ter 
verbetering van leefstijl voor patiënten. Een van de nieuwe trends is het ‘Low Carb High Fat’ dieet, 
dat landelijk aandacht krijgt in de vorm van het leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes II Om’. We 
zullen in 2018 onderzoeken op welke manier we deze relatief nieuwe dieet trend in de regio 
kunnen vormgeven. Daarnaast willen we onderzoeken op welke manier we de bestaande SMR 

behandelmethoden beter toegankelijk kunnen maken voor zorgverleners en patiënten in de regio. 
 
Voor COPD zal worden onderzocht hoe de ‘ziektelastmeter’ kan worden ingezet in de 
huisartsenpraktijk. Met deze tool kan men de patiënt beter inzicht laten krijgen in zijn eigen 
aandoening en klachten. 
 

We denken dat we met een regionaal beleid over voor te schrijven inhalatiemiddelen en inhalatie 
devices de therapietrouw van patiënten met COPD en astma kunnen verbeteren. We zullen dit in 
samenwerking met FEA, de apothekers en longartsen van het ZGT onderzoeken en mogelijk 
uitwerken. 
 
Atriumfibrilleren is in het eerste – tweedelijnsoverleg CVRM een terugkerend onderwerp van 

gesprek. In samenwerking met onder meer de cardiologen zullen wij in 2018 zoeken naar een 

manier waarop we rondom het thema atriumfibrilleren vanuit de bestaande afspraken in onze eigen 
richtlijnen de zorg kunnen verbeteren. 
 
 
3.1.2. Optimaliseren van GGZ zorg in de huisartsenpraktijk 
De POH-GGZ is een belangrijke medewerker geworden in de huisartsenpraktijk. Scholing van de 
POH-GGZ vindt plaats vanuit de stichting POH-GGZ Twente (SPGT). E-health en consultatie van 

psychologen en psychiaters in de huisartsenpraktijk is een goede manier om de GGZ zorg te 
verbeteren en zal waar mogelijk nog breder worden ingezet. 
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Nieuwe projecten en verkenningen 2018: 
Onderzoeken en eventuele inzet van een e-health programma (Grip op Klachten) voor de 

begeleiding van patiënten met Somatisch Onverklaard Lichamelijke Klachten (SOLK). Dit 
programma kan de POH-GGZ en de huisarts ondersteunen in keuze tot behandeling van patiënten 
met SOLK en indien gewenst ook behandelen van deze klachten. 
 
Het programma geïndiceerde preventie zal worden uitgebreid  met ‘Running Therapie’.  
Voor consultatie zal worden onderzocht hoe ICT hierbij meer ondersteunend kan worden ingezet. 
 

Met de LHV Kring Twente en onze leden zal worden besproken hoe de medisch adviseur vanuit 
THOON kan worden ingezet voor GGZ vragen van huisartsenpraktijken. 
 
 

3.1.3. Zorginnovatie: faciliteren van nieuwe zorg in de huisartsenpraktijk 
De afgelopen jaren is THOON een steeds belangrijker rol gaan spelen in het ontwikkelen van 

zorginnovatie. Hiermee wordt bedoeld het zoeken naar mogelijkheden om zorg anders in te richten 
met als doel de zorg waar mogelijk beter, efficiënter en goedkoper te maken: zorg op de juiste 
plek.  
 
Ouderenzorg is een aantal jaar geleden als zorgvernieuwingsmodule (voorbereidingsmodule) 
ontwikkeld. Vanuit de Module Ondersteuning en Infrastructuur (MOI) speelt THOON een rol in de 
opzet van ouderenzorg in de huisartsenpraktijk en ondersteunt bij het maken van 

samenwerkingsafspraken.  
 
‘Fractuurpreventie’ en ‘Eenmalig Consult Medisch Specialist’ (ECMS) zullen in het MST gebeid 
voortgang vinden. 
 
Nieuwe projecten en verkenningen 2018 
Voor ouderenzorg zal de consultatiefunctie worden verbeterd: voor medisch inhoudelijke vragen 

zullen op regionaal niveau afspraken worden gemaakt over de inzet van de Specialist Ouderenzorg 

(SO), zodat de beperkte capaciteit van de SO goed gebruikt kan worden. 
 
Binnen ECMS zal worden gezocht naar uitbreiding van het aantal specialismen. 
 
Fractuurpreventie is in de meeste praktijken goed ingericht. In 2018 zullen wij op dit vlak de 

mogelijkheden tot samenwerking met het ZGT onderzoeken. 
  
De inzet van optometristen is in het najaar van 2017 gestart en was door snelle 
verwijsmogelijkheden voor eenvoudige oogheelkundige vragen snel succesvol. In de regio is een 
tekort aan oogartsen waardoor lange wachtlijsten zijn ontstaan. Met de inzet van de optometrist 
hopen we hiermee de oogheelkundige zorg in de regio te waarborgen. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met de oogartsen. In 2018 zal het aanbod aan optometristen worden uitgebreid en 

de eerste inhoudelijke evaluaties plaats vinden. 
 
Menzis heeft THOON verzocht een rol te spelen bij de inzet van een screeningstool voor slaapapneu 
in de huisartsenpraktijk. 
 
In 2018 is er ruimte voor nieuwe zorgvernieuwingsprojecten en ad-hoc vragen die een 

toegevoegde waarde hebben op het gebied van doelmatigheid, kwaliteit en/of service in de 

huisartsenpraktijk, innovatie. Hiervoor zal een innovatie manager worden aangesteld en een beleid 
voor innovatieve projecten worden opgesteld. 
 
 

3.2 Praktijkdienstverlening 

THOON ondersteunt huisartsen in praktijkorganisatie, waaronder  inzet van personeel onder 

Overeenkomst van Opdracht (OvO). 
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3.2.1 Continueren van personeel met OvO 
Er is al een bestaand uitgebreid aanbod aan verpleegkundigen: POH-Somatiek (POH-S), POH-
Ouderenzorg (POH-O) en praktijkmanagers. 
 

Nieuwe projecten en verkenningen 2018: 
In 2018 zal worden onderzocht of er behoefte is aan inzet van doktersassistentes in 
huisartsenpraktijken en of daar binnen THOON mogelijkheden voor zijn.  
 
 
3.2.2 Ondersteuning in management van de huisartsenpraktijk 
Er zijn verschillende ondersteuningstools, zoals THOON TV, inkoop en BHV scholing. 

 
Nieuwe projecten en verkenningen 2018:  
Om meer inzicht in de financiering van de POH-S te krijgen, wordt voor de huisartsen een 
financieringstool POH-S gerealiseerd. 

 
 

3.2.3 Projectontwikkeling gezondheidscentra 
Dit is een bestaande voorziening en zal afhankelijk van opdrachten voortgaan in 2018. 
 
 

3.3 Ondersteuning regionale samenwerking 

3.3.1 Huisartsen ondersteunen in samenwerkingsafspraken 
THOON ziet voor zichzelf de verbetering van regionale samenwerking als belangrijk doel. Deze 

samenwerking speelt zich af op verschillende niveaus waaronder  inhoudelijk rondom thema’s als 
ouderenzorg en GGZ. Partners hierin zijn: de ziekenhuizen, GGZ-instellingen, VVT’s en de 
gemeenten. 
 
Nieuwe projecten en verkenningen 2018:  
In 2018 zal verdere samenwerking met de stadsapothekers, die zich aan het verenigen zijn, 
worden verkend. In het onderwerp inhalatiemedicatie zal deze samenwerking een eerste project 

zijn. 

 
 
3.3.2 Huisartsen ondersteunen bij innovatieve projecten 
Zoals beschreven in 3.1.3 speelt THOON een rol in ondersteuning bij innovatieve projecten. Dat 
betekent dat we als organisatie beschikbaar willen zijn voor innovatie vragen vanuit de 

huisartsenpraktijk.  
 
 
3.3.3 Samenwerking met andere huisartsenorganisaties 
In samenwerking met de FEA worden scholingen georganiseerd. De samenwerking wordt gezocht 
met de LHV kring Twente en de huisartsenpost op vóórkomende onderwerpen. 
 

Nieuw project 2018: 
Het capaciteitstekort van werknemers in de huisartsenzorg is een dreigend probleem in de regio. Al 
eerder was THOON betrokken bij gesprekken en afspraken rondom de huidige en toekomstige inzet 
van de POH-O en het gewenste opleidingsniveau van de POH-O. Hieruit voortvloeiend zal een 
symposium worden georganiseerd over het dreigende regionale capaciteitsprobleem. THOON zal 

een rol spelen bij de organisatie van dit symposium.  
 

Samenwerking met de LHV kring zal veranderen door de komende verhuizing van de LHV kring 
naar de ruimte naast THOON.  
Onderwerpen voor samenwerking: 

- inzet van hetzelfde Customer Relation Management (CRM) systeem; 
- scholing. 

Ook de huisartsenopleiding zal verhuizen naar dezelfde ruimte. 
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3.3.4 Informatie management 
Met informatie management wordt bedoeld het beleid omtrent ICT. De verwachte ontwikkelingen 
en de mogelijkheden voor inzet van ICT in de zorg vragen om een proactieve houding. Keuze en 
implementatie van het KOS is een belangrijk onderdeel geweest van de werkzaamheden van 

THOON.  
 
Nieuwe projecten en verkenningen 2018 
Inmiddels werken we een aantal jaar met het KOS. Het werken in het KOS wordt verschillend 
ervaren, en het is een goed moment om de keuze van ICT ondersteuning opnieuw tegen het licht 
te houden. Hiervoor zal met medewerking van ROSET een enquête worden gehouden. 
 

Veiligheid van data verkeer in de huisartsenpraktijk is een belangrijk onderwerp. In 2018 zal 
nieuwe wetgeving in werking treden. Samen met de andere huisartsenorganisaties zal THOON een 
rol spelen in de voorbereiding en begeleiding van de huisartsenpraktijk. 
  

In het KOS zal de Business intelligence (BI) tool beschikbaar komen. Huisartsenpraktijken zelf, 
maar ook op de zorggroep kunnen hierdoor data beter onderzoeken en de resultaten mogelijk 

inzetten om beleid omtrent de zorg aan te passen. 
 
 

3.3.5 Verbeteren vertegenwoordiging; Raad van Afgevaardigden. 
In 2016 is een start gemaakt met verbeteren van de samenwerking met de leden. Dit heeft in 
december 2017 geresulteerd in  het instellen van een Raad van Afgevaardigden (RvA). 
 

Nieuwe projecten 2018 
In 2018 zal een start gemaakt worden met de vergaderingen van de RvA. Vanuit het THOON 
bureau zal dit worden ondersteund. Daarnaast zal het bestaande huishoudelijk regelement worden 
aangepast.  
 
 

3.4 Optimaliseren THOON organisatie 

3.4.1 Gezonde THOON organisatie 

THOON bestaat als organisatie nu ruim tien jaar. Begroting en financieel jaarverslag zijn vaste 
onderdelen om de organisatie gezond te houden. Hierin zijn verweven een helder financieel- en 
personeelsbeleid. Tevens behoort inspelen op veranderende wet- en regelgeving en inspelen op 
veranderingen in taken en financiering van de zorggroep tot de verantwoordelijkheden. Hetzelfde 
geldt voor het invulling geven aan goed werkgeverschap. 

 
Nieuwe projecten 2018 
Op 1 januari 2018 gaan de verschillende zorg bv’s (TED, TACO, TECAM, TEO en TOF) samen verder  
in één bv: BV THOOZ. Dit zal het komende jaar verder invulling krijgen. 
 
De landelijk nieuwe financieringsstructuur in de vorm van O&I gelden zal nieuw ingericht moeten 
worden. Een belangrijk verschil met de voorgaande jaren is dat de overhead kosten op 

patiëntniveau zullen worden geïnd en de zorgkosten op zorgprogramma / patiënt niveau.  
 
Binnen het  personeelsbeleid is in 2017 een start gemaakt met een programma ‘Preventie 
langdurig ziekteverzuim’. Dit zal in 2018 voortgang vinden. 
 

Opstellen van een governance structuur is een project dat al wat langer in voorbereiding is en 
waarvoor in 2018 vervolgstappen zullen worden gezet. 

 
Zoals al vermeld zal er voor CRM een keuze gemaakt moeten worden. Eerst zal een programma 
van eisen worden vastgesteld, waarna keuze mogelijk is. Daarna zal dit programma moeten 
worden geïmplementeerd. 
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3.4.2 Verbeteren communicatie 
Communicatie met de leden en ketenpartners is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden 
van THOON. De wekelijkse nieuwsbrief wordt veel gelezen en is een goed middel om 
praktijkmedewerkers op de hoogte te brengen van ontwikkelingen. 

 
Nieuwe projecten en verkenningen 2018 
De  mogelijkheden voor ontwikkeling van een THOON app voor medewerkers in de 
huisartsenpraktijk zal worden onderzocht en indien mogelijk worden gerealiseerd. 
 
We verwachten in het voorjaar een geheel vernieuwde website te lanceren. 
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4 BIJLAGEN 

Bijlage 1: Missie en visie THOON en triple aim 

 
 
 
 
 
 
  



  

Pagina 11 van 14 
Activiteitenplan 2018  

Bijlage 2:  

Activiteitenlijst THOON: bestaande activiteiten, nieuwe en te verkennen projecten 2018 

 
Kernthema’s, doelen, activiteiten, nieuwe projecten en verkenningen THOON 2018 

 
Kernthema 1 : Optimale zorg voor de patiënt  
 
Doel: borgen van kwaliteit van chronische zorg in de huisartsenpraktijk 
Bestaande activiteiten: 
 Instroom nieuw deelnemende huisartsen aan zorgprogramma’s; 
 Visitatie; 

 Scholingen; 
 Benchmark; 
 Volgen van nieuwe ontwikkelingen en communicatie hierover met de leden; 
 Kwaliteitsjaarverslag; 

 Herijken samenwerkingsafspraken met ketenpartners, waaronder onderhoud Regionaal 
Transmurale Afspraken (RTA’s). 

 
Nieuwe projecten 2018: 
 Aanpassen van kwaliteitsbeleid: 

o Aanpassen van de vorm van benchmark bespreking in de huisartsenpraktijk; 
o Inzet MIC: Medisch Inhoudelijke Commissie; 
o Inzet scholingscoördinator. 

 Wijziging van inzet consulenten bij visitaties: overkoepelend voor DM, COPD en CVRM, in 

plaats van alleen DM, COPD of CVRM gericht. 
 Onderzoek naar mogelijkheden voor verminderen van praktijkvariatie en ondersteuningstools 

hiervoor ontwikkelen. 
 Verbeteren van  zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Dit zal bestaan uit het verbeteren 

van de casefinding en van behandeling en verbetering van controles van patiënten.  
 Advies vaststellen ten aanzien van keuze van type bloedglucosemeters. Ddit op verzoek van de 

POH-S. 

 

Verkenningen 2018: 
 Leefstijl:  

o Mogelijkheden voor inzet gedachtengoed  ‘Low Carb High Fat’ onderzoeken, bijvoorbeeld 
het programma  ‘Keer Diabetes Mellitus II Om’; 

o Inventarisatie SMR behandelingsmogelijkheden en rol van THOON; 

o Inzet ziektelast meter COPD. 
 Vaststellen regionaal formularium ZGT gebied inhalatie medicatie COPD en astma in 

samenwerking met apothekers, longartsen en huisartsen. 
 
Doel: optimaliseren GGZ zorg in de huisartsenpraktijk 
Bestaande activiteiten: 
 E-health; 

 Consultatie; 
 Samenwerking Stichting POH-GGZ Twente (SPGT); 
 Geïndiceerde preventie; 
 POH-J-GGZ. 
 

Nieuwe projecten 2018: 
 ICT inzet bij consultatie GGZ; 

 Geïndiceerde preventie uitbreiden met ‘Running Therapie’; 
 

Verkenning projecten 2018: 
 SOLK ondersteuningstool inzet in de huisartsenpraktijk; 
 Inzet medisch adviseur GGZ gemandateerd vanuit LHV-Kring in THOON gebied.  
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Doel: zorginnovatie; faciliteren van nieuwe zorg in de huisartsenpraktijk 
Bestaande activiteiten en projecten: 
 Fractuurpreventie MST gebied. 
 Ouderenzorg:  

o Begeleiding voorbereidings- en vervolgmodule; 
o Scholing; 
o Transmurale zorgbrug. 

 Meekijk consult dermatologie. 
 Meer oog voor kansen; inzet van optometrist in de eerstelijn. 
 Eenmalig Consult Medisch Specialist (ECMS). 
 Inzet Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF): Inzet allochtone zorgconsulent. 

 
Nieuwe projecten 2018: 
 Diagnosas: inzet tool voor apneu screening in de huisartsenpraktijk. 
 Optimale zorg voor patiënten met niet traumatische klachten van het houdings- en 

bewegingsapparaat (beperkt tot één Hoed in Enschede). 
 Ouderenzorg: Expertise team Geriatrie Twente:  

o Inzet van beperkte capaciteit specialist ouderenzorg (SO) voor alle huisartsen; 
o Vaststellen samenwerkingsafspraken en communicatie consultatie SO. 

 AOF: Aanpak laaggeletterdheid. 
 
Verkenning projecten 2018: 
 Fractuurpreventie ZGT gebied; 
 Zorgprogramma astma; 

 Oncologie; 
 Uro Gynaecologie (UG): mogelijkheden voor  inzet van huisarts met expertise in UG  in 

huisartsenpraktijk. 
 
Doel: Onderzoek 
Bestaande activiteiten:  
 Onderhoud Twents Netwerk Huisartsen (TNH); 

 Loket voor onderzoeksvragen. 

 
 
Kernthema 2 : Praktijkdienstverlening 
 
Doel: Continueren van beschikbaarheid en kwaliteit van personeel met een Overeenkomst van 

Opdracht (OvO) in de huisartsenpraktijk 
Bestaande activiteiten: 
 Beschikbaarheid POH-S; 
 Beschikbaarheid praktijkmanagers; 
 Scholing OvO personeel. 
 
Verkenning projecten 2018: 

 Rol THOON in beschikbaarheid doktersassistentes. 
 
Doel: Ondersteuning in management van de huisartsenpraktijk 
Bestaande activiteiten: 
 THOON TV; 
 Inkoop gebruiksmateriaal huisartsenpraktijk; 

 BHV. 

 
Nieuw project 2018: 
 Uitwerken en implementeren van financieringstool POH-S inzet. 
 
 
Doel: Projectontwikkeling gezondheidscentra 

Bestaande activiteit: 
 Ondersteuning in ontwikkeling huisvesting en samenwerking. 
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Kernthema 3: Ondersteuning regionale samenwerking  
 
Doel: Huisartsen ondersteunen in samenwerkingsafspraken  

Nieuw project 2018: 
 Kennismaking stadsapotheken voor samenwerking. 

 
Doel: Huisartsen ondersteunen in innovatieve projecten 
Nieuwe projecten 2018: 
 Vaststellen innovatiebeleid, format en financiering; 
 Inzet innovatiemanager. 

 
Doel: Samenwerking andere huisartsenorganisaties, met name LHV Kring, huisartsenposten en FEA 
Bestaande activiteit: 
 Samenwerking in organiseren van scholing. 

 
Nieuw project 2018: 

 Ondersteunen project capaciteit personeel in huisartsenpraktijk in de toekomst: organisatie 
van symposium 

 
Doel: Informatie management 
Bestaande activiteiten: 
 KOS inzet en ontwikkeling; 
 Inzet ICT in communicatie tussen zorgpartijen; 

 Ondersteuning huisartsen praktijken in ICT veiligheid. 
 
Nieuwe projecten 2018: 
 Enquête: Onderzoek onder de leden naar wensen over ICT inzet en ondersteuning door THOON 

en vervolgbeleid; 
 IT governance: Beleid vaststellen voor besluitvorming omtrent  informatie technologie; 
 Inzet Business Intelligence Tools in huisartsenpraktijk (BI tools). 

 

Doel: Verbeteren ledenvertegenwoordiging Raad van Afgevaardigden (RvA) 
Bestaande activiteit: 
 Organisatie omtrent RvA 
 
Nieuw project 2018: 

 Aanpassen huishoudelijk reglement 
 
 
Kernthema 4: Optimaliseren THOON organisatie 
 
Doel: Gezonde THOON organisatie 
Bestaande activiteiten: 

 Opstellen en vaststellen meerjarenbeleidsplan en jaar activiteitenplan. 
 Financieel beleid: 

o Aanpassen bv’s naar THOOZ, start 1 januari 2018; 
o Vaststellen begroting; 
o Vaststellen financieel jaarverslag; 
o Gebruik scholingsbudget. 

 Personeelsbeleid: 

o Preventie langdurig ziekteverzuim; 
o Schrijven van algemeen jaarverslag. 

 
 
Nieuw projecten 2018: 
 Voorbereiden  governance structuur 

 Keuze en start nieuw Customer Relation Management (CRM) systeem 
 Financieel: 

o Nieuwe wijze van financiering zorggroep via O&I gelden; 
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o Financieel beleid ten aanzien van innovatieprojecten. 
 Personeelsbeleid: 

o Herijking functieprofielen. 
 

Doel: Verbeteren communicatie 
Bestaande activiteiten: 
 Wekelijkse nieuwsbrief THOON leden; 
 Kwartaal nieuwsbrief personeel; 
 Website onderhoud. 
 
Nieuw project 2018: 

 Operationeel maken van nieuwe website. 
 
Verkenning projecten 2018: 
 Inrichten app THOON informatie voor personeel huisartsenpraktijk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


