Jaarplan Wagro 2018
Het jaarplan 2018 van de KMN heeft als speerpunt:
“Meer waarnemers en hidha’s inzicht geven in functie LHV en Kring en meenemen in
toekomstvisies, en uitbreiden van de belangenbehartigende en ondersteunende taken voor
waarnemers en hidha’s
De doelstelling van het inrichten van de Wagro commissie is 2-ledig namelijk:
1. Uitdragen kringbeleid bij waarnemers, hidha’s en enkele externe stakeholders
en
2. Signalering van ontwikkelingen en knelpunten bij waarnemers en hidha’s

Daartoe ontplooit de Wagro commissie MN de volgende activiteiten:
1. Het organiseren van bijeenkomsten voor waarnemers en hidha’s
- Tenminste 3 Wagro café’s
- Tenminste 2 FTO groepen (met in totaal 5 bijeenkomsten)
• 30 deelnemende waarnemers
• bedoeld voor waarnemers die niet in andere FTO’s (bv met hagro) participeren
• In 2018 wordt eventuele samenwerking met de WDH verder verkent.
- berichtgeving in kringnieuwsbrief van Wagrocafé’s en FTO’s : aankondiging en terugbliktips-boodschap
2. Het organiseren van bijeenkomsten voor waarnemers-hidha’s en gevestigden
Tenminste 1 bijeenkomst in 2018
- Geaccrediteerd
- Bepaling thema in overleg met kringbestuur
- Bepaling datum in overleg met regiomanager
- Tenminste één kringbestuurslid aanwezig
- Communicatiemiddelen: zie 1
- 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
• Beschrijving van trends gericht op waarnemers en hid(ha’s)
• Beschrijving van ontwikkelingen niet-gevestigden en gevolgen voor waarnemers en
hidha’s en gevestigden
- Periodiek overleg kringbestuur – Wagro MN in kwartaal 1, kwartaal 2 en kwartaal 4 over
voortgang, ontwikkelingen en trends, knelpunten en vragen
4. Vertegenwoordiging
Hierbij gaat het om
- Het huisartsenopleidingsinstituut Utrecht
• Presentaties aan 3e jaars aio’s.
• Overleg kringbestuur-Wagro MN over boodschap
• Gebruik vaste dia’s
• 1 maal gezamenlijke presentatie kringbestuurder-Wagro MN tbv ‘feeling’ kringbestuur
- 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 derdelen 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 voor 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
- Kringnieuwsbrief (zo vaak als mogelijk), Wagro-nieuwsbrief (2x per jaar)
- Kringwebsite tabblad Wagro MN
- Hawebgroep Wagro MN
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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

