Voorstel Jaarplan Wagro 2019
Het jaarplan 2019 van de Wagro KMN heeft als speerpunt:
“ Het contact met onze achterban verbeteren, zodat de Wagro / Kring Midden Nederland
/LHV onder hen meer zichtbaar wordt. Enerzijds door de onderlinge verbinding met de
waarnemend huisartsen / hidha’s te vergroten, anderzijds door een duidelijk platform voor
hen te beiden in onze regio.”
De doelstelling van het inrichten van de Wagro commissie is 3-ledig namelijk:
1. Uitdragen LHV en kringbeleid bij waarnemers, hidha’s en enkele externe
stakeholders.
2. Signalering van ontwikkelingen en knelpunten bij waarnemers en hidha’s, zowel in
de ANW-zorg als in de dagzorg
3. Promoten van invulling van bestuurlijke activiteiten door waarnemend huisarts
binnen de Wagro / Kring Midden Nederland / LHV en in de kleinere
bestuursorganisaties in de regio

Daartoe ontplooit de Wagro commissie MN de volgende activiteiten:
1. Het organiseren van bijeenkomsten voor waarnemers en hidha’s
- Tenminste 3 Wagro café’s
• 30 deelnemende waarnemers
• activiteiten
- Tenminste 5 FTO’s
• 30 deelnemende waarnemers
• bedoeld voor waarnemers die niet in andere FTO’s (bv met hagro) participeren
• Gedurende 2018 is na een oriëntatie over de verschillende mogelijkheden voor een
nieuwe opzet van het FTO gekozen voor een samenwerking met enkele apothekers
in Woerden. Eind 2019 wordt die nieuwe opzet rondom de FTO’s en de nieuwe
apotheker geevalueerd.
- berichtgeving in kringnieuwsbrief van Wagrocafé’s en FTO’s : aankondiging en terugbliktips-boodschap

1. Het organiseren van bijeenkomsten voor waarnemers / hidha’s en gevestigde
huisartsen
Sinds enkele jaren groeit het aantal waarnemend huisartsen zowel absoluut als relatief ten
opzichte van praktijkhoudende huisartsen. Tegelijkertijd is zowel landelijk als regionaal sprake
van een toename van de werkdruk en een (relatief) tekort aan huisartsen. Wij signaleren,

vermoedelijk als gevolg van deze ontwikkelingen, een polarisatie tussen waarnemers
enerzijds en praktijkhouders anderzijds. Een belangrijke doelstelling van de LHV Kringen
is het realiseren van onderlinge verbinding tussen huisartsen in de regio. In het kader van de
huidige ontwikkelingen denken wij dat een WAGRO meets HAGRO avond hieraan kan
bijdragen. In diverse andere regio’s worden dergelijke bijeenkomsten al enige jaren
met succes georganiseerd.
Organisatorisch is een hagro-meets-wagro bijeenkomst:
- Geaccrediteerd
- Bepaling thema in overleg met kringbestuur
- Bepaling datum in overleg met kringbestuur
- Tenminste één kringbestuurslid aanwezig
- Communicatiemiddelen: nieuwsbrieven, HA-web, social media.
- Evaluatie bij deelnemers, evaluatie in overleg kringbestuur-Wagro MN

3. Signalering van ontwikkelingen en knelpunten bij waarnemers en hidha’s
- (On)gevraagd signaleren van trends en ontwikkelingen:
• Actief volgen van berichten van niet-gevestigde huisartsen op social media
• Beschrijving van trends gericht op waarnemers en hid(ha’s)
• Beschrijving van ontwikkelingen niet-gevestigden en gevolgen voor waarnemers en
hidha’s en gevestigden
• Doorontwikkelen van Haweb, zodat dit in onze regio een interactief platform wordt
- Periodiek overleg kringbestuur – Wagro MN in kwartaal 1, kwartaal 2 en kwartaal 4 over
voortgang, ontwikkelingen en trends, knelpunten en vragen
- Eenmaal per jaar een Heidag voor het bestuur van de Wagro MN om deze signalering
om te zetten in actiepunten.
- Tweemaal per jaar deelname aan de landelijke Wagro-dag, waarin de verschillende
Wagro’s elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en kennis delen. Tevens is dit
een belangrijk contactmoment is met de WADI.

4. Vertegenwoordiging
Hierbij gaat het om informeren van aankomend huisartsen over bestaan LHV, kring MN en
Wagro MN.
- Het huisartsenopleidingsinstituut Utrecht
• Presentaties aan 3e jaars aio’s.
• Overleg kringbestuur-Wagro MN over inhoud van de presentatie
• Gebruik vaste dia’s
-

Vertegenwoordiging van de waarnemers in overleggen met Primair huisartsenposten en/of
Medicamus spoedzorg
• Via een deelnemer in het bestuurlijk (voor)overleg met Primair.
• Via regio-coördinatorenoverleg: periodiek overleg van de Wagro MN met
waarnemers uit elk van de HV-overleggen -> voortgang relevante zaken,

ontwikkelingen, onduidelijkheden, vragen in update tbv kringbestuur ->overleg over
agendapunten bestuurlijk overleg Primair.
-

Deelname waar wenselijk aan de kringdelegatie in andere (bestuurlijke) overleggen.

5. Het geven van input voor het jaarplan - beleidscylcus1
- Voorstel tbv jaarplan Kring beschikbaar , beschikbaar: uiterlijk september
- Voorstel begroting overeengekomen als onderdeel jaarplan, beschikbaar: uiterlijk
oktober
- Voortgangsnotitie tbv jaarverslag Kring, beschikbaar: uiterlijk oktober

6. Rol tav de bemensing van commissies en kringledenraad
- (On)gevraagd geven van input van voor niet-gevestigden van belang zijnde onderwerpen
en voorstellen LHV Ledenraad
- Bekend maken nieuwe werkgroepen: opdracht en beoogde samenstelling. Geschikte
kandidaten benaderen.
Communicatiemiddelen:
- Face to face, mail, app (telegram)
- Kringnieuwsbrief (zo vaak als mogelijk), Wagro-nieuwsbrief (2x per jaar)
- Kringwebsite tabblad Wagro MN
- Hawebgroep Wagro MN

Beleidscyclus KMN - ledenraad:
Februari: discussienotitie ontwikkelingen, opiniërend
Mei:
-Voorstel aanpassing meerjarenbeleidplan – jaarplan, opiniërend
-Jaarverslag, besluitvormend
-Jaarrekening, besluitvormend
September:
-aanpassing meerjarenbeleidsplan – jaarplan, besluitvormend
-conceptbegroting, opiniërend
November: begroting en contributie, besluitvormend
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