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Doelstelling

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen Wie wij als netwerk zijn, 
waar we vandaan komen en waar we nu staan zodat we een 
onderbouwde strategische koers kunnen bepalen voor 2021 -2025. 



Resultaat Quickscan (QS)

De uitkomst van de QS moet ons helpen om de onderstaande vragen met 
betrekking tot het SNN te kunnen beantwoorden:

• Wie doen er mee (actoren)
• Wat verbindt ons (identiteit)
• Wat doen we met elkaar (ambities)
• Hoe gaan we met elkaar om (fundament)

De verplichte QS is bedoeld voor alle aangesloten fysiotherapeuten N=129. 13 
hebben de QS nog niet ingevuld maar zijn voor nu meegenomen en vermeld in de 
resultaten als “QS niet ingevuld”. 

De Oranje en Rode gemarkeerde balken zijn uitkomsten die opvallen b.v. omdat een 
grote groep het er niet mee eens is of omdat de neutrale score hoog is. Deze items
dienen extra onder de aandacht te worden gebracht in de volgende fasen.



Actoren, wie doen ermee (1) 

Linksboven Leeftijd van de leden:
• range 22-65 jaar
• gemiddelde 45 jaar



Actoren, wie doen ermee (2) 
Pareto analyse:
Afstand in km vanaf de stad Groningen 
waarin actoren in aantallen werkzaam 
zijn. 
Rode lijn zijn aantal leden in % 
cumulatief.
*actoren werkzaam in Groningen (5 km) 

Rode lijn is gemiddelde afstand per 
provincie t.o.v. de stad Groningen. 



Actoren, wie doen ermee (3)  

Overzicht reden om aangesloten te 
zijn. Meerdere antwoorden mogelijk.



Actoren, wie doen ermee (4)  

Binnen het SNN wordt voldoende aandacht besteed aan de collectieve belangen

Alle collega actoren brengen binnen het SNN voldoende in met wat ze ervoor terug krijgen

Kruistabel waarin de relatie 
tussen de uitkomsten uit de 
lichtblauwe vraag en de 
donkerblauwe vraag is te 
zien.
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Helemaal mee eens 1 1 1 1

Mee eens 1 23 16 6 2 2 20%

Neutraal 8 32 2 1 4

Niet mee eens 4 4 1 1 54%

Helemaal niet mee eens 1

Weet niet/ geen mening 4 17%

QS niet ingevuld 13

Het is voor mij duidelijk wat 

de collectieve belangen zijn 
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Helemaal mee eens 8 8 1

Mee eens 57 17 4 57%

Neutraal 2 12 1

Niet mee eens 1 2 1 29%

Helemaal niet mee eens 1

Weet niet/ geen mening 1 5%

QS niet ingevuld 13



Actoren, wie doen ermee (5)  

Aanvullende toelichting 
verbetersuggesties, wat valt op:

Eigen inbreng scoort hoger dan de 
inbreng van collega’s.

Alle open antwoorden 1.3

1 3 Hier kun je een toelichting geven op je antwoord(en) en of verbetersuggesties met betrekking tot dit onderwerp. (ACTOREN).pdf


Identiteit, wat verbind ons, zichtbaarheid 
Aanvullende toelichting 
verbetersuggesties, wat valt op:

Vooral zichtbaarheid voor huisartsen wordt 
48x genoemd. PR, nieuwsbrieven, infofolders, 
website werden genoemd.

9x wordt scholingsavonden voor huisartsen 
genoemd.

Zichtbaarheid voor patiënten wordt 7x 
genoemd. Website en infokaarten.

Gebruik van digitale koppeling patiënten 
dossiers wordt 2x genoemd.

Alle open antwoorden 2.4

2 4 Hier kun je een aanvullende toelichting geven op je antwoord(en) en of verbetersuggesties met betrekking tot dit onderwerp (IDENTITEIT).pdf


Ambitie, wat doen we met elkaar (1)



Ambitie, wat doen we met elkaar (2)

Het gebruik van digitale mogelijkheden 
wordt frequent genoemd en is een 
aandachtspunt om samen op te 
pakken.

Aanvullende toelichting verbetersuggesties, wat valt op:

Meer bijeenkomsten en werken in kleinere groepen wordt genoemd. 
Niet werkgroep betrokken leden zouden actiever kunnen worden door digitale input, door 
inhoudelijke vragen te stellen (zoals deze vragenlijst) zijn er mogelijk meer in inhoud gedreven 
therapeuten die willen participeren (mogelijk bestuur).

Alle open antwoorden 3.3

3 3 Hier kun je een aanvullende toelichting geven op je antwoord(en) en of verbetersuggesties met betrekking tot dit onderwerp (AMBITIES).pdf


Fundament, hoe gaan we met elkaar om (1)



Fundament, hoe gaan we met elkaar om (2)



Fundament, open gesloten netwerk (3)
Aanvullende toelichting 
verbetersuggesties, wat valt op:

Het merendeel is het eens met de huidige 
organisatievorm 

Wat verstaan we onder nakomen van 
gemaakte afspraken.

Er zou wel strenger opgetreden mogen worden 
bij het niet naleven van de regels

75 % is het eens dat we open netwerk zijn, 65% 
is het eens dat we geen ledenstop hebben.

Alle open antwoorden 4.2

4 2 Hier kun je een aanvullende toelichting geven je antwoord(en) en of verbetersuggesties met betrekking tot dit onderwerp (FUNDAMENT).pdf


Algemene vragen

Aanvullende toelichting 
verbetersuggesties, wat valt op:

Tabel op de volgende pagina: Tijd is voor velen 
het probleem om (voorlopig) af te zien van een 
rol als bestuurder of werkgroeplid. 

Alle open antwoorden 5.5

5 5 Hier kun je een toelichting geven op je antwoord(en) en of verbetersuggesties met betrekking tot dit onderwerp (ALGEMEEN).pdf


Algemene vragen, rol binnen het netwerk



Conclusie Quickscan

Bouwstenen Conclusie

Uit de resultaten van de QS blijkt dat er 
veel diversiteit is in wat de actoren zoal 
aantrekt en verbindt. 

Identiteit is een sociaal construct dat 
ontstaat door de interactie tussen de 
deelnemers en de context van het SNN.

‘Waarom’ zijn we er? En ‘hoe’ zorgen 
we ervoor dat we bereiken waarvoor 
we staan.



Vervolg

• Inplannen van interviews bij schoudernetleden en huisartsen 
met als doel verdieping in en aanvulling op de uitkomsten 
van de QS waarin de focus ligt op de oranje de rode 
gearceerde uitkomsten.

• Werkgroep vormen 2020 Samen op weg naar 2025.

• Voorstel Strategische koers 2021-2025.


