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Activiteiten kringbestuur en bestuursleden in 2017 

 

Het bestuur is tweemaal voor vergadering bijeen geweest. De voorzitter heeft het kringbestuur 
vertegenwoordigd in het kringoverleg met het landelijk bestuur. 

 

Er is samen met dhr. P.C. Coffeng van Edufit en het bestuur van de kring NVVG Haarlem zoals 
gebruikelijk  een brainstormbijeenkomst geweest ten behoeve van het programma voor de 
nascholing van het seizoen 2017-2018. In mei is als gebruikelijk na afloop van het nascholingsseizoen 
2016-2017 met dezelfde groep geëvalueerd. De thema’s voor de 5 bijscholingsbijeenkomsten waren:  

 DSM 5, hoe werkt dat? 
 Het 'nieuwe' inzetbaarheidsprofiel 
 Duizeligheid en de balans herstellen 
 Aan het werk met een chronische aandoening tot je pensioen 
 Knieprothese en werk: nog niet onder de knie... 
 
Tevens is het programma voor het nascholingsseizoen 2017-2018 gekozen:  

De thema’s van deze avonden zijn:  
 oktober 2017 maar niet gerealiseerd door uitblijven reactie UWV: richtlijn depressie 
 maandag 27 november 2017: Wijzigingen in de Arbowet en de nieuwe privacywet 
 maandag 22 januari 2018: Kanker en werk 
 maandag 19 maart 2018: Whodas en persoonlijk  functioneren 
 maandag 23 april 2018: “Fit de overgang in”, Overgang en werk. 
 
De evaluaties laten evenals voorgaande jaren een in het algemeen positief beeld zien van het 
gebodene, de onderwerpen en de sprekers, als ook de faciliteiten. Vanwege onzekerheid over de 
beschikbaarheid van de collegezaal van de Leidse Hogeschool vanwege toegenomen 
onderwijsactiviteiten is omgezien naar een alternatief. Dit is gevonden bij Holiday Inn Leiden waarbij 
ook is gestart met een inloopbuffet voor iedereen. Daarnaast is gekozen voor 3 uur per avond zodat 
meer ruimte is voor verdieping en interactie. 
 

Na terugloop van het ledental van de vereniging zien ook wij een al een paar jaar terug ingezette 
daling van de aanmeldingen. Dit is reden voor het kringbestuur geweest om te bezien hoe de 
samenhang en samenwerking bij de kringleden vergroot zou kunnen worden maar dit heeft nog niet 
tot een oplossing geleid. 

 



Zo zijn er initiatieven gestart om mogelijke toekomstige collega’s te interesseren voor de kring en de 
nascholing. Er is inmiddels gestart met een poging bedrijfsartsen in opleiding erbij te betrekken. 
Daarnaast zijn er eerste gesprekken gevoerd met de onderwijscoordinatoren voor het co-
assistentschap. 

 

De toekomstvisie van het bestuur blijft o.a. handhaving en bewaking van het huidige niveau van de 
bijscholing zowel als ook trachten de belangstelling daarvoor cq aanmeldingen weer te zien 
toenemen. Hierbij staan ook ideeën over een meer interactieve vorm van nascholing op de agenda. 

 

Leden van het bestuur hebben daarnaast nog zitting in of maken deel uit van: 

#  Lid van NVVG-commissie werkgroep algemene inleiding 

# Lid Ned. Ver. voor Medisch Specialistische Rapportage  

#  Bestuurslid  LOB-politie  

# Werkgroep BAZ: bedrijfsartsen in zorginstellingen 

#  Commissie Visitatie bedrijfsartsen (CVB) 

# Financiële Advies Commissie (FAC) 

# Lid NVAB-werkgroep astma-COPD (namens NVVG) 

# Lid werkgroep ‘De inbreng van de zieke werknemer’ (AMC/NVVG) 

 

Samenstelling bestuur ultimo 2016: 

Dhr. A.B. van der Plas, voorzitter/penningmeester 

Dhr. F.M. Brouwer, vice-voorzitter/penningmeester 

Mevr. D.J.M.H. Bavelaar, secretaris 

Mevr. A. Erbé, secretaris 

 

 

Geaccordeerd door het kringbestuur (in de vergadering van 16 januari 2018) 

 


