FCIC Bestuur vergadering
Plaats:

via Skype

Datum:
Tijd:

19 mei 2016
19.30- 21.00 uur

Aanwezig: Lisbeth, voorzitter, Lilian, Nikk, Gijs en Peter.
Afwezig met kennisgeving: Lorette.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.

Opening.
Vaststellen agenda
Mededelingen
Binnengekomen post
Vaststellen notulen 7 april 2016 (bijlage 1)
Jaarplan 2016
 Punt 1: Communicatieplan en Website, memo Margo, Ruud en John (bijlage 2) en
mailing n.a.v. laatste bestuursvergadering (bijlage 3)
 Punt 2: Fundraisingplan,
 Punt 3: PR materiaal ontwikkelen Flyer Venticare (bijlage 4)
 Punt 4: Scholingsplan
 Punt 5: Inrichtingsplan Ambassadeurs,
 Punt 6: Inrichtingsplan Expertgroep
Mail Eric van der Sluis, Intensive Care Recovery Program (bijlage 5 en 6)
Evaluatie Open Space 14 april 2016 (bijlage 7)
Uitkomsten Heidag, urgentie punten en beleidsplan tekstueel aanscherpen en in praktijk
brengen, wie gaat dit oppakken?
Rondvraag





Lectorale reden Marike van der Schaaf 7 juni (bijlage 8 en 9)
Contact leggen met bestuur V&VN IC
Contact leggen met Planetree

7.
8.
9.

PM:

Opening.
1. Opening.
2. Vaststellen agenda
 Er worden bloemen gestuurd naar Lorette als condoleance.
1

3. Mededelingen
 Lilian verteld hoe de reactie van de FCIC op de kwaliteitsstandaard tot stand
is gekomen. Was voor haar als nieuwe voorzitter een duik in het diepe, maar
heeft de FCIC leden nu al weer beter leren kennen. Van de NVIC hebben wij
ook hun reactie gehad, die wij wel kort vinden. Daarnaast ook de reactie van
de NPCF gehad via Marianne. Wij wachten nu de reactie van het ZIN af en
mogelijk volgt er nog een gesprek.
 De bankpas voor Peter is geregeld zodat naast Gijs er een tweede persoon bij
de rekening kan als dat nodig is.
 Gijs geeft aan dat we de begroting nog vast moeten stellen, daarnaast dat een
toetsingscommissie naar het financieel jaarverslag 2015 moet kijken (komend
weekend zal Gijs dit afronden). In kerngroep 26-5 de vraag stellen wie er in de
commissie mee wil kijken. De financiële uitkomst van de Open Space is nog
niet duidelijk, we gaan er van uit dat we er geld op toe moeten leggen.
 Nikk geeft aan dat hij 26 mei afwezig is.
4. Binnengekomen post
 De stukken bij agendapunt 7 over het ICRP.
5. Vaststellen notulen 7 april 2016
 De notulen worden doorgenomen en op een aantal punten wordt het vervolg
besproken zoals:
i. Jaarverslag 2015, Peter probeert dit zo snel mogelijk af te ronden. Nog
niet afgesloten punten worden opgenomen in het Jaarplan 2016.
Eventuele aanvullingen vanuit de kerngroep op 26 mei.
ii. Kostenvergoeding voor de website OpeenICliggen zijn met Idelette
besproken. Aangezien zij geen stichting zijn is het moeilijker om
financiële ondersteuning te vinden. Integratie van de website in de
FCIC zal Idelette met Rob bespreken.
iii. Ambassadeursplan, Nikk legt uit dat er een aantal zaken lopen.
Lisbeth heeft contact gezocht met Marian Kaljouw.
iv. Het overleg met het NVIC bestuur op maandag 12 september van
18.45 – 19.30 te Utrecht heeft wel een voorbereiding nodig. Hiervoor
moeten we een datum prikken. Marijke van der Steen zal vanuit de
NVIC Nazorg werkgroep erbij aanwezig zijn. Vanuit de FCIC Lilian,
Peter en Lorette. We vragen na wie er nog meer uitgenodigd waren.
Nikk geeft aan dat hij op het najaarscongres van de NVIC zal spreken.
v. Vergaderdata voor het najaar staan vast, hier was bestuur en
kerngroep samen gepland. Dit vraagt veel energie van het bestuur
door vier uur te vergaderen. Gekeken wordt of de
bestuursvergaderingen losgekoppeld kunnen worden.
 De notulen worden goedgekeurd.
6. Jaarplan 2016.
 Punt 1: Communicatieplan en Website, memo en mailing projectgroep (Margo,
Ruud en John).
i. Het verbeteren van de communicatie heeft de hoogste urgentie
gekregen naar aanleiding van de heidag.
ii. In de kerngroep vergadering op 26 mei zal dit het grootste onderwerp
zijn waarvoor een uur wordt uitgetrokken.
iii. Website is het belangrijkste medium.
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iv. Het inhuren van een extern bureau wordt besproken, welk budget is
nodig? Hiervoor willen wij graag een kostenraming. Is er expertise
binnen bijvoorbeeld de Expertgroep? Aanvraag schrijven voor subsidie
door b.v. het Vaillantfonds lijkt ons een taak van de projectgroep waar
het bestuur in mee wil denken. Op 26 mei bespreken om hier een echt
project van te maken met het schrijven van een projectplan, dit wordt
waarschijnlijk een meerjarenplan.
 Punt 2: Fundraisingplan,
 Vervolg op de agenda voor de volgende vergadering
 Punt 3: PR materiaal ontwikkelen
i. De folder moet t.z.t. aangepast worden. Er zijn er nog voor Venticare.
Geopperd wordt om tijdens de sessies van de FCIC als pauze dia het
logo en de website te vertonen. Vragen aan Lorette en Margo om dit te
realiseren.
 Punt 4: Scholingsplan.
i. Nikk bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor E-learning, het Expert
college is aanwezig op Venticare, maar we moeten er voor waken dat
een commercieel bedrijf met onze zaken wegloopt. Een verdere
uitwerking van dit plan mogelijk door projectgroep n.a.v. jaarverslag
2015.
 Punt 5: Inrichtingsplan Ambassadeurs,
i. Hoe houden wij de Ambassadeurs verbonden met de FCIC, wat
kunnen we met hem/haar doen. Bijvoorbeeld samen met de
ambassadeurs het publiek bereiken. Wordt er feedback gegeven aan
Remy van Kesteren over zijn aanwezigheid op de Open Space? De
ambassadeurs zouden ook in het communicatieplan moeten worden
meegenomen.
 Punt 6: Inrichtingsplan Expertgroep, Ed Kuijper contactpersoon
i. Met Ed moet een vervolg afspraak worden gemaakt, en ook de
mogelijkheid om op gezette tijden aan te schuiven in een
bestuursvergadering.
7. Intensive Care Recovery Program (ICRP), mailing met Eric van der Sluis
 Een onderbouwing wordt gemist, het blijft wat vaag. Aan Eric voorstellen dat
een aantal mensen uit de FCIC het programma inzien zodat wij er een betere
mening over kunnen geven. Aan Ed Kuiper de vraag stellen wie er bereid zijn
om dit te doen. Daarbij de punten meenemen wat wij voor het project kunnen
betekenen, sluit dit aan bij de FCIC uitgangspunten. Gevraagd wordt ook om
een benoeming van de wetenschappelijke onderbouwing. Peter neemt contact
op met Eric.
8. Evaluatie Open Space 14 april 2016.
 De feedback is voornamelijk positief, de morgen werd positiever beoordeeld
dan de middag. Aandachtspunten uit de feedback moeten worden
meegenomen naar een volgende bijeenkomst. Wij moeten ons afvragen of we
specifiek naar onze doelstellingen hebben gekeken. De invloed van de
moderator bleef wat onder de maat, onze verwachting lag hoger. Het was nu
meer zenden dan interactie, dit laatste werd vaak gemist. Vanuit de
werkgroepen werd vooral het proces geschetst en minder de
uitkomsten/resultaten. Wij moeten ons de vraag stellen of we jaarlijks een
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bijeenkomst willen organiseren en dit ook financieel verantwoord houden.
Agendapunt voor kerngroep.
9. Heidag, urgentie punten die niet in jaarplan staan vermeld:
 Beleidsplan tekstueel aanscherpen en in praktijk brengen, Lisbeth neemt dit
nog op.
 Peter zal de urgentiepunten nog op een rij zetten..
10. Rondvraag
 De lectorale reden van Marike, zijn er leden die er naar toe gaan?
 Contact met V&VN IC mogelijk op Venticare.
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