Jaarplan 2018
Waarneemgroep LHV-kring Noord-Holland Midden
Inleiding
Afgelopen jaar is een goed jaar geweest. Er zijn veel wisselingen in het bestuur geweest en
we sluiten het jaar met een bijna volledig vernieuwd team af. Gedurende het afgelopen jaar
hebben we de contacten met de posten aangetrokken, een aantal succesvolle nascholingen
georganiseerd en gerealiseerd dat een afgevaardigde uit het WAGRO-bestuur een
volwaardige bestuursfunctie binnen het Kringbestuur bekleed, zodat de stem van de
waarnemer/ HIDHA rechtstreeks in de Kring gehoord wordt.
Komend jaar zullen we nog meer aandacht besteden aan de band met onze achterban om
knelpunten in een vroeg stadium op te sporen en hun belangen te behartigen.
Kerntaken:
1. Belangenbehartiging waarnemers in regio NHM
2. Contact onderhouden met achterban (waarnemers/ HIDHA’s en AIOS woon- of
werkachtig in regio NHM)
3. Verbinden tussen gevestigde en waarnemende huisartsen
4. Communicatie tussen waarnemers en GREMIA (Kring, WADI, HAP,
bemiddelingsbureau’s)
5. Netwerkfunctie
6. Geaccrediteerde nascholingen
Bestuursleden:
-Carlijn Zwaag-Pijls
-Nathalie van der Veen
-Anne-Hilde Maat
-Rachèl Verbauwen
-Lotte Jansen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Portefeuillehouder nascholing
Portefeuillehouder huisartsenposten

Taakverdeling bestuur
Voorzitter:
Agendabewaking WAGRO-vergaderingen
Bijwonen vergaderingen Kringbestuur NHM
Contacten onderhouden met WADI, kring, WAGRO’s
Secretaris:
Notulen WAGRO-vergaderingen
Bijhouden presentie
Beheer wagro-nhm@lhv.nl, HAweb en Facebook
Contact leden, regiobureau, overig extern
PR

Penningmeester:
Budgetbewaking WAGRO-bestuur
Begroting portefeuille nascholingen
Portefeuillehouder nascholing:
Contactpersoon voor LHV Academie
Organisatie WAGRO-café 2-3x/ jaar
Coördinatie overige nascholingsactiviteiten (bv journal clubs en intervisiegroepen)
Contact 3e jaars AIOSsen Amsterdam
Contact portefeuillehouder nascholing Amsterdam (wellicht ook tzt NHN)
Portefeuillehouder huisartsenposten:
Contactpersoon huisartsenposten
Up-to-date houden lijst huisartsenposten
Organisatie:
De waarneemgroep is formeel een werkgroep van de LHV-kring Noord-Holland Midden. We
worden organisatorisch ondersteund door het regiobureau van de LHV.
Achterban: De WAGRO behartigt de belangen van de waarnemers/ HIDHA’s en AIOS in
regio NHM. Voor deze groep worden de activiteiten, zoals nascholingen en netwerkborrels,
georganiseerd. Op dit moment bestaat de achterban uit 103 waarnemers, 23 HIDHA’s en 67
AIOS. Dit tegenover 285 gevestigde huisartsen en 25 HID. Het percentage van onze
achterban ten opzichte van de totale groep bedraagt bijna 40%.
Jaarlijkse activiteiten:
Tweejaarlijks WAGRO-café met als doel geaccrediteerde nascholing over zowel
vakinhoudelijke als vakoverstijgende onderwerpen en netwerkfunctie. Veelal zal dit in
samenwerking met WAGRO Amsterdam-Almere zijn.
Bij voldoende animo journal clubs, FTO, intervisiebijeenkomsten, netwerkborrel huisartsen/
waarnemers, ampullen bestellen
Jaarlijkse update van het overzicht huisartsenposten en mogelijkheden voor aanmelding
Jaarlijkse contactmoment (bv nieuwjaarskaart, nieuwsbrief) met bereikte resultaten van vorig
jaar en plannen voor volgend jaar
Tweemaandelijks bestuursoverleg voor lopende zaken
Actiepunten
Inventariseren knelpunten op huisartsenposten en aanhouden contactpersonen binnen de
huisartsenposten

Samenwerking met aangrenzende WAGRO’s en deelname aan landelijke
WAGRO-bijeenkomsten
Zorgen voor continuïteit WAGRO-bestuur
Contact met 3e jaars aios en eventuele voorbereiding op waarnemen/ HIDHA
Faciliteren oprichting journal clubs en intervisiegroepen
Contact met en monitoren van waarneembemiddelingsorganisaties
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