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Lustrumcongres 

Elders in dit blad treft u een uitgebreid verslag van ons 

geslaagde lustrumcongres aan. Ik verwijs u er graag naar. 

Voorjaarsledenvergadering

Voorafgaand aan het lustrumcongres vond de ledenverga-

dering plaats. Die planning hield in ieder geval in dat de 

vergadering door meer leden dan gemiddeld bijgewoond 

werd. Fenne de Kok, werkzaam bij UWV Groningen, 

werd met unanieme stemmen gekozen tot bestuurslid. 

We zijn blij met deze aanvulling, ook omdat de gemid-

delde leeftijd van het bestuur hiermee fors gekelderd is. 

De man-vrouwverhouding in het bestuur is door haar 

benoeming weliswaar iets genormaliseerd maar nog 

altijd niet optimaal en waarschijnlijk ook geen goede 

afspiegeling van onze ledenpopulatie. Bij dezen dus een 

oproep aan ook en vooral onze vrouwelijke leden om een 

bestuursfunctie te overwegen. Annette de Wind werd 

herbenoemd en kreeg een applaus voor al het werk dat zij 

als onze ‘buitenlandvertegenwoordiger’ verricht. 

De ledenvergadering die in het voorjaar plaatsvindt, 

kent een aantal vaste, statutair verplichte agendapunt-

en. Ten eerste gaat het dan om het jaarverslag over het 

voorbije kalenderjaar dat door de secretaris geschreven 

wordt. Het verslag werd zonder nader commentaar 

goedgekeurd. Een tweede vaste agendapunt is het af-

leggen van verantwoording van het gevoerde financiële 

beleid. Dit deed onze penningmeester met verve en vra-

gen die gesteld werden, kon hij duidelijk beantwoorden. 

Daarbij bleek dat we op zich voldoende ruim in onze 

financiële middelen zitten, maar ook weer niet zo ruim 

dat we zelfstandig aan richtlijnontwikkeling kunnen 

denken. De geschatte kosten van een richtlijn bedragen 

ongeveer 150.000 euro en dan zouden we met één (1) 

richtlijn door de ondergrens van een gezonde reserve 

zakken. Na een korte toelichting van de voorzitter van 

de kascommissie werd decharge verleend voor het 

gevoerde beleid. 

Kevin De Decker gaf een uitleg over het Kwaliteitsbureau 

Sociale Geneeskunde (KBSG) en ging daarbij ook in op 

de goed bezochte kick off bijeenkomsten voor Evaluatie 

Individueel Functioneren (EIF). 

Vertegenwoordigers van de diverse commissies gingen in 

op de verrichte werkzaamheden en ontwikkelingen. Het 

woord van de voorzitter, tot slot, was volledig voor Joke 

Selhorst die uitgebreid bedankt en geprezen werd voor de 

vele werkzaamheden die zij nu al geruime tijd voor onze 

vereniging doet. Het uitzoeken van een passend cadeau 

– mooie halsketting en oorbellen – had Rob wijselijk aan 

onze directeur overgelaten. 

Werkwijze UWV Groningen

Eind maart hebben Novag, GAV en NVVG gezamenlijk 

een brief aan minister Koolmees gestuurd over de wijze 

waarop in UWV kantoor Groningen herbeoordelingen 

uitgevoerd zijn. We hebben het nodig geacht om onze 

zorgen daarover direct aan de minister kenbaar te maken. 

Ik wil u, ook voor mogelijke ontwikkelingen na de dead-

line voor dit nummer, verder verwijzen naar de site.

Prominentere rol NVVG in de media

Enigszins in het verlengde van het voorgaande en verder 

ook gezien de tijdens de ledenvergadering gehoorde wens 

om meer proactief op te treden, heeft het bestuur besloten 

een beperkt budget te reserveren voor een mediacam-

pagne. Verwacht niet dat we vanaf nu bij voortduring op 

de barricaden zullen staan maar het is wel onze intentie 

om de vereniging en onze standpunten in de politiek en 

media meer op de kaart te zetten. 

Agenda

 ■ Najaarsledenvergadering 3 oktober 2019

 ■ Verzekeringsgeneeskundige  

dagen Almere   6-8 november 2019

Hans de Brouwer, secretaris


