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Voorjaarsledenvergadering 

Op 6 april 2017 vond de voorjaarsledenvergadering 

plaats. De opkomst was met bijna 50 leden redelijk, 

hoewel dit altijd nog maar krap 7 procent van de leden 

is. Door een overvolle agenda kwam een aantal agenda-

punten enigszins in de verdrukking, in het bijzonder een 

toelichting op de ontwikkelingen van het project Evaluatie 

Individueel Functioneren (EIF) en een korte presentatie 

van de nieuwe site. Over beide onderwerpen zal ik hierna 

nog iets vertellen. 

Tijdens de vergadering werd de penningmeester 

 decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid. 

De  vergadering ging verder akkoord met een nieuwe 

reservering voor projectgelden. Het eerder gereserveerde 

bedrag raakt uitgeput en omdat er nog projecten lopen, 

o.a. EIF, en er uiteraard financiële armslag moet zijn voor 

nieuwe projecten, is er behoefte aan een nieuwe reserve-

ring. Daarin ligt uiteraard ook de uitnodiging besloten om 

nieuwe projecten aan te melden. 

Het jaarverslag 2016 werd ongewijzigd goedgekeurd.

Tijdens de vergadering namen we afscheid van ons 

bestuurslid Maud Boiten. Ze heeft relatief kort deel uit-

gemaakt van het bestuur, maar indruk gemaakt door haar 

inbreng en gedrevenheid. Lovende woorden daarvoor 

 waren haar deel. We wensen Maud veel succes in haar 

werk voor het netwerk van jonge verzekeringsartsen 

en hopen van harte dat ze later haar inzet nog eens zal 

willen geven voor commissie- of bestuurswerk. Inbreng 

van  jonge collegae wordt daarin over het algemeen node 

gemist. Er was al ruimte voor uitbreiding van het bestuur, 

maar met het vertrek van Maud is die ruimte er zeker. Ik 

besef dat ik de oproep al vaker gedaan heb maar het be-

stuur zou graag aanvulling hebben van één of twee leden. 

Na het officiële gedeelte van de vergadering volgde het 

wetenschappelijk deel, deze keer verzorgd door prof. dr. 

Bert Otten. Voor een korte inhoud van zijn lezing verwijs 

ik naar het derde nummer van deze jaargang. 

Jim Faas erelid NVVG

Tijdens de voorjaarsledenvergadering werd gestemd over 

het erelidmaatschap van Jim Faas. Uiteraard werd dit 

voorstel van het bestuur aangenomen. De verdiensten van 

Jim voor de vereniging zijn groot. Zonder volledig te zijn 

noem ik hierna een aantal zaken waaruit die verdiensten 

blijken. Jim is voorheen een gewaardeerd voorzitter 

geweest en was in die functie niet alleen een boegbeeld, 

maar ook een belangrijk inspirator. Hij is nog altijd actief 

in diverse commissies en altijd beschikbaar voor extra 

opdrachten. Hij vervult een aantal onderwijsfuncties en 

zal op afzienbare termijn promoveren op een onderwerp 

dat zowel het recht als de verzekeringsgeneeskunde raakt. 

Bekend en bij sommigen berucht waren de columns van 

zijn hand in Medisch Contact en ook op de sociale media 

is Jim actief en kraakt hij vele kritische noten. Jim is, kort-

om, een man die ons vak mede op de kaart heeft gezet en 

het belang daarvan op velerlei manieren op een inspire-

rende wijze naar buiten brengt. Het erelidmaatschap komt 

hem daarom meer dan toe. 

Directeur NVVG

Sylvia van der Burg-Vermeulen stopt als directeur van 

onze vereniging. Zij is benoemd als vertegenwoordiger 

van cluster 3 (NVAB, KAMG en NVVG) in het dagelijks 

bestuur van de KNMG. Wij betreuren haar vertrek ten 

zeerste, maar zijn ervan overtuigd dat ze ook in haar 

 nieuwe functie de belangen van de sociale geneeskun-

de uitstekend en ook breder kan en zal dienen. Een 

commissie onder voorzitterschap van Jim Faas heeft, als 

u dit leest, gesprekken gevoerd met een aantal kandi-

daten.  Sylvia zal de nieuwe directeur een korte periode 

inwerken.

Nieuwe site NVVG

Tijdens de voorjaarsledenvergadering werd een ‘sneak-

preview’ van de nieuwe site gegeven. Het is nog niet 

bekend wanneer de nieuwe site de lucht in zal gaan, 

maar het is de intentie om het zo snel mogelijk te doen. 

De nieuwe site is eigentijdser, gebruikersvriendelijker en 

zal naar wij hopen beter inspelen op de vragen van onze 

leden en andere bezoekers. 

Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)

Tijdens de voorjaarsvergadering heeft Sylvia van der Burg 

kort de ontwikkeling van het project EIF uiteengezet. 

De tijd ontbrak helaas voor een uitgebreidere bespreking 

en discussie met de aanwezige leden. Sylvia ging met 

name in op de ambitieuze fasering van het project met 

een pilotfase in 2017 en het schrijven van een plan voor 

implementatie in het voorjaar van 2018 en feitelijke 

implementatie later in 2018 en 2019. Instrumenten voor 

evaluatie van het Individueel Functioneren zijn inmiddels 

geïnventariseerd en zullen de komende periode in pilots 

beproefd worden. Ik verwijs u verder naar de site. 

Hans de Brouwer, secretaris
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