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Bijlage 4 – Jaarverslag 2018 NVAB kring Den Haag-Leiden e.o. 

 

Activiteiten kringbestuur en bestuursleden in 2018 

 

Het bestuur is zesmaal 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 2018-2019. In mei is als gebruikelijk na afloop van het nascholingsseizoen 
2017-2018 met dezelfde groep geëvalueerd. Met de overgang dit seizoen naar een nieuwe 
nascholingslocatie naar Holiday Inn Leiden is ook gekozen voor een uitgebreidere aanpak. Zo is er 
voor iedereen de mogelijkheid vooraf daar te eten.  Daarnaast is er een uur per avond bijgekomen 
waardoor aan meer verdieping en discussie ruimte wordt gegeven. Dit levert daarbij 12 uur per jaar 
op aan geaccrediteerde bijscholing voor beide beroepsgroepen. 

De thema’s voor de 4 bijscholingsbijeenkomsten waren:  

 Wijzigingen in de Arbowet en de nieuwe privacywet 
 Kanker en werk 
 Whodas en persoonlijk  functioneren  
 “Fit de overgang in”, Overgang en werk. 
 
Tevens is het programma voor het nascholingsseizoen 2018-2019 gekozen:  

De thema’s van deze avonden zijn:  
 maandag 26 november 2017: Infectieziekten 
 maandag 21 januari 2019: Taakdelegatie 
 maandag 18 maart 2019: Verslavingen 
 maandag 15 april 2019:  Lean methodiek 
 
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.  
 
Na vele jaren van een wederzijds plezierige en constructieve samenwerking heeft dhr. Coffeng 
aangegeven dat Edufit zich terugtrekt uit de organisatie. In de evaluatievergadering heeft hij met ons 
veel informatie over de organisatie (ook op schrift) gedeeld. Aansluitend hebben wij met elkaar 
tijdens een gezellig en smakelijk etentje van hem afscheid genomen. Hierbij zijn aan hem ook enige 
stoffelijke zaken als dank overhandigd. 
 
De poging bedrijfsartsen in opleiding erbij te betrekken heeft in het voorjaar twee reacties 
opgeleverd. In het najaar heeft helaas niemand van deze groep meer gereageerd op onze 
uitnodiging.  
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De tweede helft van het jaar heeft het bestuur samen met het NVVG kringbestuur Haarlem 
veelvuldig vergaderd over het nieuwe nascholingsseizoen, wat wij nu ook samen met elkaar 
uitvoeren. Zo zijn de taken verdeeld wat betreft organisatie (avondvoorzitterschap in combinatie met 
sprekers aanzoeken) en administratie (mailing en facturatie). Inmiddels heeft het aantal 
aanmeldingen nu al dat van het afgelopen seizoen geëvenaard wat voor ons ook een belangrijk 
signaal is dat de doorstart met succes is verlopen. 
 
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 2018: 

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 29 januari 2019) 

 


