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Omschrijving
In de periode 1 juni a.s. tot de formele datum van de lancering van het
inwonerportaal, (zowel lokaal als regionaal) niet actief communiceren over het
inwonerportaal d.m.v. nieuwsbrieven, persberichten e.d. Dit om een gelijktijdige
communicatie over het inwonerportaal te borgen.
Op 28 september 2017 het inwonerportaal groots (en gelijktijdig) introduceren
tijdens het zorgcongres en de hierop aansluitende informatiemarkt voor
inwoners.
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Rond 1 juni 2017 worden de eerste onderdelen van het inwonerportaal opgeleverd, zodat deze in de
lokale websites van HBEL, Gooise Meren en Hilversum ingebouwd kunnen worden. Vanaf dat
moment kan er lokaal ervaring worden opgedaan met het portaal en kunnen de lokale onderdelen
aan het portaal worden toegevoegd. Het is van belang dat er in eerste start-periode van een
geleidelijke introductie wordt uitgegaan, zodat na livegang eventuele kinderziektes kunnen worden
opgelost.
In de projectgroep inwonerportaal is gebleken dat er behoefte is om de communicatie over het
portaal lokaal vorm te geven i.v.m. de lokale naamgeving e.d. Tegelijkertijd is het van belang om de
introductie van de verschillende inwonerportalen in de tijd niet separaat te laten plaatsvinden, zodat
de nieuwswaarde maximaal benut kan worden. Op 28 september a.s. wordt regionaal een
zorgcongres georganiseerd. Het inwonerportaal past goed binnen het thema en kan hier groots
gelanceerd worden in aanwezigheid van gemeenten, zorgprofessionals en inwoners. Wij adviseren u
om tijdens het zorgcongres en het inwonerportaal te lanceren.
Zorgcongres
Op 22 maart 2017 ondertekenden Tergooi/de regio Gooi en Vechtstreek/de regiogemeenten het
convenant ‘De Gezonde Regio’. Als één van de eerste zichtbare ‘wapenfeiten’ organiseren de partijen
in september samen een congres en informatiemarkt over de toekomst van de zorg. Het congres is
gericht op professionals in het sociaal domein en het medische circuit, de aansluitende
informatiemarkt richt zich vooral op de inwoners van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.
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De datum van het congres is donderdag 28 september 2017 om 15.30-21.00. Locatie: Theater
Gooiland.
Dit congres heeft een tweeledig karakter:
- Inhoudelijke inspiratie + ontmoeting organiseren tussen medici, zorgprofessionals en
gemeentelijke medewerkers.
- Inwoners informeren over de samenwerking en inspireren met een lezing + een
informatiemarkt.
Thema’s die aan de orde komen:
 Hoe ziet de zorg er in 2030 uit/innovatie?
 Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen op het gebied van digitale toepassingen op het
gebied van zorg?
 Wat betekent het voor de manier waarop professionals hun werk doen?
 Wat betekent dit voor de samenwerking tussen organisaties?
 Wat kan de inwoner verwachten in 2030?
 En hoe kan de inwoner zich goed voorbereiden op de toekomst?
Na akkoord van het portefeuillehoudersoverleg wordt het inwonerportaal als thema aan
bovenstaand overzicht toegevoegd. Ook wordt het inwonerportaal als thema opgenomen bij de
informatiemarkt voor inwoners.
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