
 

 

 

Het jaar 2022 zit er bijna op. Voor het NPPZ II hield dit een spurt richting het nieuwe 

jaar in, waarin weer veel gebeurd is.  

 

Procedure Samenwerking 

Op 30 november vond de laatste stuurgroep van het programma van dit jaar plaats. 

Belangrijk agendapunt was de Procedure Samenwerking, die door de stuurgroep is 

aangenomen. Dit betekent dat vanaf nu samenwerkingsvoorstellen kunnen worden 

ingediend volgens de Procedure Samenwerken die op Palliaweb terug te vinden is 

(klik hier voor de procedure). Elk kwartaal wordt deze procedure in de stuurgroep 

geëvalueerd en wordt gekeken of aanpassing noodzakelijk is, op basis van het 

gebruik van de procedure in het voorafgaande kwartaal. Over eventuele 

aanpassingen worden jullie actief door ons geïnformeerd. 

 

Overzicht beschikbare middelen 

In de bijeenkomst van het LOCo van 2 december bleek in de break-out-sessie over 

deze Procedure Samenwerking dat er behoefte bestond aan duidelijkheid over de 

te besteden middelen. Een overzicht van de beschikbare middelen is verspreid via 

de mail en is bovendien hier op Palliaweb beschikbaar. Voor meer informatie over 

de procedure en de beschikbare middelen kan je contact opnemen met je regio-

adviseur.  

 

Een belangrijke reden voor het tempo dat er met betrekking tot het maken van 

deze procedure was, kwam door de verwachting dat een groot deel van de € 5 

miljoen die aan het NPPZ II voor 2022 ter beschikking was gesteld onbenut zou blijven 

en we dat zoveel mogelijk wilden voorkomen. In dat licht werd de laatste maanden 

ook onder grote druk gewerkt aan het beschikbaar stellen van extra middelen aan 

PATZ-groepen ter bevordering van proactieve zorgplanning in de directe 

patiëntenzorg, vooruitlopend op de ontwikkeling van en het voorstel tot structurele 

financiering.  

 

Begroting 2022 - 2026 

Tot nu toe was er nog een aparte begroting voor 2022 en één voor 2023 – 2026. Die 

druk is nu van de ketel, daar VWS ons heeft gevraagd om één begroting op te 

stellen voor de looptijd van het hele programma (2022 – 2026). Op 21 december 

wordt de nieuwe aangepaste begroting aan VWS aangeboden. Door het werken 

met één begroting kunnen de onbenutte middelen van 2022, voor het grootste deel, 

doorgeschoven worden naar 2023. Dit betekent dat er geen druk meer is voor het 

met spoed indienen van samenwerkingsvoorstellen. In januari wordt ook met meer 

rust gekeken op welke wijze aan de PATZ-groepen een financiële impuls kan worden 

gegeven.    

  

Update NPPZ II – December 2022 

https://palliaweb.nl/getmedia/30230fa0-a582-41dc-9da8-ccccc669adab/20221202-Procedure-Samenwerking-met-Consortia-en-Netwerken-Palliaweb.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/4b0f9e3d-4243-4141-8105-82cd9898b821/Bijlage-bij-procedure-samenwerking-NPPZ-II-(13-12-22).pdf


 

 

Nieuwe gezichten in de programmaorganisatie 

Een belangrijk onderdeel van de inspanning van het afgelopen kwartaal lag in de 

bemensing van de programmaorganisatie. Ik ben blij te kunnen vertellen dat voor 

alle programma-interne functies van kwartiermaker en projectleider invulling is 

gevonden. Hieronder vind je een overzicht van de mensen die in het nieuwe jaar 

voor het programma zullen starten: 

 

• Mirjam den Braven, kwartiermaker Projecten Consortia  

• Henk-Jan de Winter, projectleider Netwerkgovernance  

• Marianne Klinkenberg, kwartiermaker Vroegtijdige Zorgplanning  

• Elserieke Gerritsen, kwartiermaker Meten en Monitoren  

• Arjen Vos, kwartiermaker Digitale Gegevensuitwisseling 

• Ilse Brummelhuis, projectleider Consultatie (transitie en inzet specialist PZ) 

 

Daarnaast blijft Anja Moonen ons versterken als projectleider Passende Financiering 

Palliatieve Zorg. Ik ga ervan uit dat zij zich het komende jaar persoonlijk of via deze 

nieuwsflits of ander medium aan jullie voor zullen stellen. 

 

Dan rest mij jullie vanuit het NPPZ II- programmateam fijne feestdagen en het 

allerbeste voor het nieuwe jaar te wensen! 

 

Erik-Jan Wilhelm 
Programmadirecteur NPPZ II 


