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Werkplan VvE website 2018
Inleiding
Op verzoek van het VvE bestuur stelt de redactie van de VvE website een werkplan op,
waarin beschreven wordt wat de doelgroep en doelen zijn van de VvE website, wie
deelneemt aan de redactie en welke acties er in 2018 uitgezet zullen worden. Uitgangspunt
van dit werkplan is de missie van de VvE en het beleidsplan over 2016-2020. De Vereniging
voor Epidemiologie heeft als missie zich in te zetten voor het bevorderen van de kwaliteit
van epidemiologisch onderwijs en adequate uitvoering van epidemiologisch onderzoek in
Nederland.
Voor 2016-2020 heeft het bestuur van de Vereniging een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit
beleidsplan richt zich op drie speerpunten:
1. Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderzoek.
2. Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs.
3. Binden en verbinden van de epidemiologische gemeenschap.
De VvE website biedt aan alle drie de speerpunten ruimte op de website.
In dit werkplan van de redactie van de VvE website, vindt u de uitwerking van de volgende
punten:
1. Doelgroepen en doelen VvE website
2. Redactie VvE Website
3. Acties redactie VvE website voor 2018
1. Doelgroepen en doelen VvE website
Doelgroepen:
1. Leden van de VvE
2. Niet leden / toekomstige leden van de VvE (waaronder studenten)
3. Nationale en internationale bezoekers op de VvE website
Hoofddoel:
Bezoekers op de VvE website informeren over de VvE als organisatie en de drie
speerpunten waar zij zich op richt: onderzoek, onderwijs en verbinden van de
epidemiologische gemeenschap.
2. Redactie VvE website
De redactie van de VvE website bestaat heden uit 10 leden. De leden zijn onderverdeeld in
groepen die zich richten op de VvE als organisatie en op een van de speerpunten van de
VvE:
1. Gericht op de VvE als organisatie
Redactielid: Brigitte Honing
2. Gericht op speerpunt Onderzoek
Redactieleden: Eline van Roekel en Stefan de Vogel
3. Gericht op speerpunt Onderwijs
Redactieleden: Cora Bustra en Sabine Uijl
4. Gericht op speerpunt Verbinden van de epidemiologische gemeenschap
Redactieleden: Coen van Gool, Dorien Kimenai, Lucas Wiessing en Mariska Bot
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De redactie heeft een voorzitter (Ellen Engelhardt). Zij zit de vergaderingen voor, bewaakt
het proces en lopende acties en heeft oog voor de samenwerking en saamhorigheid binnen
de redactie. De redactie wordt ondersteund door een technisch beheerder (Werner Koster,
webmetselaars.nl).
In 2018 zal er regelmatig worden vergaderd (1x per kwartaal, live of telefonisch).
3. Acties redactie VvE website 2018
April 2017 is de nieuwe VvE website gelanceerd. Naast algemene informatie over de VvE als
organisatie, zijn de pagina’s onderverdeeld onder de drie VvE speerpunten: onderzoek,
onderwijs en verbinding. De nieuwe onderverdeling is duidelijk zichtbaar op de homepagina
evenals de leden van het bestuur en de vrijwilligers in de verschillende werkgroepen.
Voor 2018 staan de volgende (vervolg-)acties gepland:
1. Evaluatie van de nieuwe VvE website
Doel: Nagaan of de nieuwe VvE voldoet aan de verwachtingen van het bestuur en de
leden
Tijd/periode: midden/najaar 2018
Door: Ellen en Brigitte m.b.v. alle redactieleden
2. Digitaliseren proces indienen registratieaanvragen
Doel: proces van het indienen en verwerken van registratieaanvragen optimaliseren
Tijd/periode: najaar 2018
Door: Sabine, Cora, Brigitte en leden CTB
3. Continu updaten en uitbreiden van de webpagina’s
Doel: bezoekers zo compleet mogelijk informatie bieden over epidemiologisch
onderzoek, onderwijs en VvE activiteiten. Hieronder valt ook het verwerken van
verbeterpunten uit de evaluatie van de website onder het bestuur en de leden.
Tijd/periode: hele jaar door
Door: Brigitte, Eline, Stefan, Cora, Sabine, Dorien, Coen, Lucas en Mariska

