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Inleiding  
Het project Fit for the future is op 1 september 2013 gestart. De commissie heeft zich op basis van het 
aangeleverde materiaal en het gevoerde gesprek een goed beeld kunnen vormen van de voortgang van 
het project. De commissie heeft kennis genomen van het voorlopige financiële overzicht dat een 
onderbesteding laat zien van € 68.523,-  

Gedachtewisseling tussen commissie en het consortium 
Tijdens het gesprek wordt teruggeblikt op de samenwerking tussen de netwerkpartners en de 
gerealiseerde activiteiten en deliverables in fase 1. Op basis van de voortgang van het project geeft de 
commissie een advies over de voortzetting van het project in fase 2 en overheveling van middelen naar 
fase 2.  

Activiteiten en deliverables 
De activiteiten in de zes werkgroepen lopen grotendeels volgens schema. Binnen een aantal werkgroepen 



is er zelfs meer gedaan dan vooraf was gepland. Binnen werkgroep 1 en 2 had de afstemming tussen de 
faculteiten gezondheidszorg en techniek een langere aanloop dan van tevoren werd gedacht. Daarnaast 
waren er binnen deze werkgroepen personele wisselingen. In jaar twee is een inhaalslag gemaakt en is 
ook gezorgd voor continuïteit van een docent-onderzoeker die ook voor fase 2 beschikbaar is.  

Op basis van de schriftelijke rapportage lijkt het kennistransfersysteem (KTS) minder ver ontwikkeld dan 
was beoogd. Betrokken projectleden geven aan dat er in de eerste fase veel is gewerkt aan de 
onderliggende basis en architectuur van het systeem. Het toevoegen van aanvullende testen zal hierdoor 
in de tweede fase sneller verlopen. In het systeem is rekening gehouden met de mogelijkheid om op 
termijn een koppeling te maken met andere systemen, zoals EPD. Daarnaast is de beveiliging van de 
gegevens een aandachtspunt. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen privacy gevoelige gegevens 
en algemene informatie over de aangeboden testen. De commissie merkt op dat er veel 
verantwoordelijkheid en afhankelijkheid is van studentassistenten en beveelt aan om in de tweede fase 
hiervoor meer inhoudelijke expertise in te zetten. Met het oog op toekomstig beheer van het systeem is 
het verder van belang expliciete afspraken te maken over licenties en toegankelijkheid van het KTS door 
praktijkprofessionals en instellingen. In werkgroep 3 loopt de inclusie van deelnemers volgens plan. De 
groepen zijn relatief klein, vooral gezien de diversiteit in o.a. leeftijd van de groep. Werkgroep 4 loopt 
volgens plan. De onderzoeker in deze werkgroep werkt tevens toe naar een promotie. Werkgroep 5 is 
enkel in fase 1 begroot en ingepland. Dit is jammer omdat juist implementatie van de opgedane kennis 
van belang is. De projectgroep ziet dit belang ook en probeert buiten het RAAK-PRO project aanvullende 
subsidie te vinden voor continuering van deze werkgroep. Werkgroep 6 richt zich op de aansluiting op het 
onderwijs. Studenten zijn bij verschillende onderzoeksonderdelen betrokken en dit jaar start een minor 
Kind en Inspanning. Daarnaast zijn er door de verschillende werkgroepen publicaties en presentaties op 
congressen gerealiseerd.  

Samenwerking binnen het consortium  
De commissie spreekt haar waardering uit voor het consortium waarin de nauwe samenwerking met het 
werkveld goed gewaarborgd is. De betrokkenheid van praktijkprofessionals (kinderfysiotherapeuten) is 
hoog en hun inhoudelijke expertise wordt goed benut binnen het project. Uit de rapportage en het gesprek 
blijkt voldoende draagkracht in het werkveld. Het project is georganiseerd in zes samenhangende 
werkgroepen. De grootte en complexiteit van het consortium vraagt om een sterke projectcoördinatie. De 
projectleider is bevlogen en speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de trekkers van de verschillende 
werkgroepen tonen hoge betrokkenheid bij het project.  

Bevindingen door de beoordelingscommissie 
Samengevat heeft de commissie een positieve indruk van de gerealiseerde activiteiten en deliverables in 
fase 1. Het project kent een sterk consortium, waarbij goede aansluiting bij de wetenschap, onderwijs en 
het werkveld is gewaarborgd. De commissie heeft waardering voor de behaalde projectresultaten tot nu 
toe, waaronder publicaties, lopende promotieonderzoeken, betrokkenheid van studenten, de ontwikkeling 
van een minor en structureel overleg met praktijkprofessionals. De commissie heeft daarom vertrouwen in 
een succesvol verloop van fase 2. Hierbij geeft zij een drietal aanbevelingen mee: meer inzet van 
inhoudelijke expertise in werkgroep 1, expliciete afspraken met praktijkinstellingen over licenties en 
beheer van het KTS, en het opvangen van eventuele uitval van deelnemers in werkgroep 3 gezien het 
relatieve kleine aantal geïncludeerde deelnemers.  
 
De beoordelingscommissie brengt een positief advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA om de 
financiering voor de tweede fase van het project goed te keuren. Tevens stelt de commissie vast dat de 
onderbesteding binnen de gestelde grenzen valt en dat zij dus aan het bestuur zal adviseren om de 
betreffende gelden over te hevelen naar de tweede fase.  


