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Missie

De Kring verenigt de huisartsen in MiddenNederland en streeft t.b.v. haar leden na
dat alle in de regio werkende huisartsenorganisaties als één samenhangend, elkaar
versterkend geheel functioneren. De Kring
faciliteert en behartigt de belangen van
huisartsen zodanig dat ze met een gezonde
bedrijfsvoering doelmatige huisartsenzorg
kunnen leveren.

Visie

De Kring verbindt het beleid van huisartsen en
de huisartsen-organisaties in haar gebied zodat
voor alle patiënten in de regio toegankelijke,
laagdrempelige en hoogwaardige zorg dicht
bij huis gewaarborgd is en blijft. Vanuit haar
ondersteunende rol realiseert de Kring afstem
ming tussen landelijk beleid en regionale
behoeften. Op basis van veranderingen en
toekomstige ontwikkelingen initieert de Kring
de gewenste vernieuwingen.

Ledenraad

In 2018 zijn er vier vergaderingen van de Ledenraad KMN geweest, en een heidag. De heidag
had als thema “Meer invloed vanuit verbinding” waarbij werd stil gestaan bij wat ons verbindt
en hoe we, samen als één LHV, meer invloed uit kunnen oefenen op de zaken die we belangrijk
vinden. In de reguliere vergaderingen is regelmatig gesproken over O&I en contractering
Zilveren Kruis en hebben er diverse sessies plaatsgevonden om wensen en behoeften te peilen
in het kader van doorontwikkeling van de Kring en de Ledenraad.
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In 2018 bestond het Kringbestuur uit:
• Henk van den Assem, voorzitter
• Guus Hermsen, penningmeester en
• Hiltjo Graafland, algemeen bestuurslid
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Bureau

In 2018 bestond het regiobureau uit:
• Francine Willemse, sr beleidsmedewerker/
regio coördinator
• Yvette Koense, beleidsmedewerker
• Judith Veenstra, secretaresse
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Regiogroep MN

De Regiogroep is in 2018 ontstaan als klank
bord en netwerk in Midden-Nederland waar
bovenregionale thema’s besproken worden,
zoals bijv. de contractering en de ANW-zorg.
Deelnemers zijn de voorzitters van de huis
artsenverenigingen in Midden-Nederland,
directies van de zorggroepen/regio-organi
saties i.o. en een vertegenwoordiger van de

Voor de Wagro Midden-Nederland heeft
2018 in het teken
gestaan van een wisseling van commissieleden. Hannah Coutinho en
Renate Reitsma zijn met enthousiasme toegetreden tot de Wagro-commissie. In 2018 zijn drie
Wagro-cafés voor de achterban georganiseerd.
Deze nascholingen werden druk bezocht en zijn
zeer goed geëvalueerd. De organisatie van FTO’s
heeft dit jaar echter niet plaats kunnen vinden.

Wagro MN. De Regiogroep staat onder voor
zitterschap van de Kring Midden-Nederland
en komt ongeveer 2-maandelijks bij elkaar.
De toekomstige structuur van de Regiogroep
wordt in de loop van 2019 verder uitgewerkt.
Hierbij wordt de relatie tot de Regiotafel MN
meegenomen.

Voor de toekomst zijn, na het stoppen van de
vaste voorzittend apotheker, meerdere scenario’s
ontwikkeld, zodat de organisatie van de FTO’s
in de regio geborgd blijft. Om de communicatie
met de achterban te verbeteren, is de commissie
druk bezig geweest met de optimalisatie van de
HAweb-omgeving. Mede via deze weg hopen
de commissieleden nog meer niet-gevestigde
huisartsen te bereiken en nog meer input van de
achterban te mogen ontvangen.

Strategie Meerjarenbeleidsplan 2018 - 2020

De Kring zoekt de samenwerking met diverse organisaties. Daarbij wordt gestreefd naar
onderlinge versterking van de activiteiten en de creatie van toegevoegde waarde. De Kring
zal daarvoor zoveel mogelijk optreden als initiator, aanjager en coördinator. De Kring richt zich
niet op een uitvoerende, maar juist op een verbindende rol. De Kring stemt daarbij af met haar
leden en zorgt voor aansluiting bij landelijk beleid.

In 2018 werd gewerkt aan de volgende hoofdthema’s:
1
2
3
4

Ontwikkelen van Regionaal Kwaliteitsbeleid.
Ondersteuning van de Bedrijfsvoering.
Ontwikkelen beleid voor ICT en veilige datacommunicatie.
Afstemmen t.b.v. Regionaal Doelgroepenbeleid.

Activiteiten in 2018:

• Pro-actief bijdragen aan de vergaderingen LHV Ledenraad (4) en de landelijke tweedaagse in juni.
• Bestuurlijke gesprekken voorbereiden en organiseren met HV-besturen en directies van
zorggroepen/regio organisaties i.o. t.b.v. onderlinge uitwisseling en versterking.
• Regiotafel: o.a. toetsing en advies projectvoorstellen Zorgvernieuwingsgelden [S3] en invoering Regiotafel Nieuwe Stijl.
• Regiogroep vergaderingen voorbereiden en organiseren (1x per 2 maanden).
• Contractering Zilveren Kruis via het LHV 7 ZK Kringen overlegteam. Met o.a. als resultaat in
2019: indexatie met terugwerkende kracht voor alle tarieven in S1, S3 en buitensegment
voor het huisartsencontract 2019.
• Samenwerking met InEen geïntensiveerd.
• Ondersteunen invoering Organisatie & Infrastructuur via gesprekken met Zilveren Kruis en
tijdens Regiogroep vergaderingen.
• Afstemmen en ondersteunen t.b.v. de Acute Zorgketen (o.a. bestuurlijk overleg ANWzorg, deelname ROAZ en GHOR, ontwikkelen scenario’s voor regie bij opgeschaalde zorg bij
ongevallen en rampen).
• Plan van Aanpak opgesteld “Doorontwikkeling Kring en Ledenraad”.
• Ontwikkeling nieuwe HAweb & website met go live medio 2019.

Ledenservice

• Beantwoorden van en adviseren bij ledenvragen over o.a. contractering Zilveren Kruis.
• Administratie m.b.t. aanmeldingen, opzeggingen en contributie.
• Ontwikkelen en uitvoeren van diverse enquêtes.

Communicatie

• Leden informeren en ondersteunen m.b.t. ontwikkelingen, activiteiten en afspraken met
andere landelijke en regionale partijen.
• Verzending van maandelijkse nieuwsbrieven en (bij hoge urgentie) nieuwsflitsen.
• Communicatie via HAweb; medio 2019 is een nieuwe versie van HAweb en een vernieuwde
Kring-website in gebruik genomen.

Belangenbehartiging in de regio

• Belangenbehartiging van de regio bij LHV landelijk en vertegenwoordiging van de regio in
de LHV Ledenraad.
• Continue overleg met regionale externe stakeholders.
• Bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse platforms en overleggen, zoals bijv. ROAZ,
GHOR, SEPTET en TRIJN.
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Prioriteiten 2019
• Contractering Zilveren Kruis.
• Regiotafel & Regiogroep.
• Doorontwikkeling Kring en Ledenraad.
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• Acute Zorgketen, vooral de ANW-zorg.
• Programma OPEN.
• Strategische communicatie.

huisartsenkringmiddennederland.nl
haweb.nl
T 085 04 80 045
E secretariaatmn@lhv.nl

