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Betreft

: uitnodiging informatiebijeenkomst regionale implementatietraject ZorgDomein

Beste projectleider,
Na een inventarisatie- en voorbereidingstraject, dat al in 2018 is gestart, is recent besloten dat de
regio de overstap gaat maken van Point naar ZorgDomein voor de transfer vanuit de ziekenhuizen
naar vervolgzorg binnen de VVT.
Naar aanleiding van het genoemde besluit heeft uw organisatie zich aangemeld voor het regionale
implementatietraject dat nu loopt. Binnen dit traject zijn er een tweetal informatiebijeenkomsten
gepland. U wordt voor één van deze bijeenkomsten uitgenodigd, omdat uw naam is opgegeven als
contactpersoon voor de implementatie.
Graag nodigen we u daarom uit voor een online informatiebijeenkomst waarin we de vervolgstappen
bespreken. Tijdens deze informatiebijeenkomsten willen we ingaan op de voorbereiding van de
implementatie.
Planning informatiebijeenkomsten
Op onderstaande data zullen er twee (online) informatiebijeenkomsten plaatsvinden:
- 5 januari om 16.00-17.00 uur
- 8 januari om 13.00-14.00 uur
Beide bijeenkomsten zijn hetzelfde van agenda en inhoud; zo kunt u kiezen welk moment het beste
voor u past om aan te sluiten. Overigens worden deze informatiebijeenkomsten ook opgenomen, dit
zodat u deze informatie ook later terug kunt zien c.q. kunt delen in uw organisatie.
Voor wie is deze informatiebijeenkomst geschikt?
Deze bijeenkomst is geschikt voor degene(n) die binnen uw organisatie verantwoordelijk zullen zijn
voor de implementatie van ZorgDomein, de projectleider. De projectleider is het aanspreekpunt van
uw zorginstelling voor de consultant van ZorgDomein tijdens de implementatie. Het zal de taak zijn
van de projectleider om zelf de juiste medewerkers binnen de eigen organisatie aan te haken.

Tijdens de bijeenkomst volgt meer informatie over:
- De aanleiding van dit project
- De implementatieopzet
- De tijdslijnen
- Benodigde capaciteit
Daarnaast zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen.
Deelnemen aan informatiebijeenkomsten
Hieronder treft u twee Teams links aan van de bijeenkomsten. Op het tijdstip van de
informatiebijeenkomst kunt u middels deze link deelnemen.
- 5 januari om 16.00-17.00 uur: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGYyMzk0ZDMtZTM4My00NTE1LTkwM2MtOGEyNDgyMjk3ZGI3%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f463fed-8e83-40d3-9a00d6c4804a74e1%22%2c%22Oid%22%3a%22a42115ab-193f-412f-b207a1ed5e1ce12a%22%7d
- 8 januari om 13.00-14.00 uur: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODY2MmY3MGQtMDYxNS00ZjlmLTk4NjMtZmE4ZmVmOTI5OTE4%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f463fed-8e83-40d3-9a00d6c4804a74e1%22%2c%22Oid%22%3a%22a42115ab-193f-412f-b207a1ed5e1ce12a%22%7d
Wij verzoeken u vriendelijk, middels een reply op deze mail, aan te geven of u aanwezig bent bij één
van de twee sessies.
Met vriendelijke groet namens het implementatieteam,

Florian Visser
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
Projectleider & adviseur Zorg & ICT
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