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CONTRIBUTIE 2019

Volgende week ontvang je de contributie
brief 2019. Het contributiebedrag is 
ongewijzigd ten opzichte van 2018.

• De contributie voor een soloopleider 
bedraagt € 270.

• De contributie voor duoopleiders 
bedraagt € 270 voor opleider 1 en  
€ 135 voor opleider 2.

• De contributie voor het senior
lidmaatschap bedraagt € 25. 

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering 13 juni 2019

Het bestuur van de LHOV nodigt je van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 13 juni, 19.00 -21.00 uur. Vanaf  
18.30 uur staat een (brood)maaltijd voor je klaar.

Op de agenda staan in het bijzonder:

• De concept strategische samenwerkingsagenda 2020 – 2023, deze 
geeft richting aan de inzet van Huisartsopleiding Nederland voor 
de aankomende drie jaar, geeft de koers aan voor de toekomstige 
samenwerking van de opleidingsinstituten tot huisarts, de LHOV, 
het IOH en de LOVAH en geeft de koers aan voor een gezamenlijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de Huisartsgeneeskunde in 
Nederland.

• Het concept meerjarenplan LHOV

Willem Bettink verzorgt een demonstratie van het aios-dashboard. 
Tot voor kort huisarts en opleider in Oudenbosch, sinds oktober 
2018 is hij betrokken bij de uitrol van het aios-dashboard door 
Huisartsopleiding Nederland.

DE LHOV ZOEKT EEN  
NIEUWE VOORZITTER
Per eind 2019 zoekt de LHOV een 
nieuwe voorzitter. De vacature vind je 
op de website. Ben je geïnteresseerd? 
We nodigen je van harte uit om dan 
contact op te nemen met Norbert 
Schilder, voorzitter, via n.schilder@
hcdo.nl of 06-29533885. Een korte 
sollicitatiebrief met motivatie en CV kan 
worden gestuurd naar secretariaat@
lhov.nl. We zien uit naar je reactie!
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• Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering 13 juni 2019

• Stand van zaken Huisartsopleiding 
Nederland
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BEKIJK EN DOWNLOAD  
DE NIEUWE FOLDER OP  
DE WEBSITE 

Stand van zaken Huisartsopleiding Nederland
Tijdens de Algemeen bestuursvergadering van HON in november 2018 is zowel het dagelijks als het 
algemeen bestuur opgestapt. Aangezien HON daarmee (be-)stuurloos dreigde te worden, is er een 
overgangsbestuur geformeerd, bestaande uit twee opleiders en twee instituutshoofden. HON kent 
enkele tientallen medewerkers, inclusief de projecten die door moeten lopen. Het was essentieel  
dat er een werkbare situatie behouden bleef. 

Het overgangsbestuur kreeg tevens een opdracht mee om te komen tot een nieuwe governance 
structuur van HON, een nieuw bestuursmodel dus. Deze opdracht houdt in dat er een jaar (tot 
eind 2019) is uitgetrokken om deze nieuwe governance te realiseren, waarbij het bestuur de 
taakopdracht zodanig invult dat de vier belanghebbende partijen – instituutshoofden, opleiders, 
AIOS en afdelingshoofden (hoogleraren) – gefaseerd denken en met elkaar praten over de invulling 
van de nieuwe governance, nadat we eerst met elkaar bepalen hoe en op welke gebieden we willen 
samenwerken. Het bestuur heeft niet als taak deze inhoudelijke samenwerking zelf te bedenken en 
formuleren. Dat is aan de vier partijen.

Allereerst zijn er met de vier partijen afzonderlijk denksessies geweest om te bepalen wat de status 
van Huisartsopleiding Nederland is: wat willen we gezamenlijk doen en welke agenda is daar voor 
nodig? Daarna is er een gezamenlijke werkconferentie geweest om de aanzet te geven tot een 
strategische agenda voor HON. Het beleidsstuk dat daar het resultaat van is zal worden besproken  
in de Algemene Ledenvergadering van de LHOV op 13 juni a.s.

Hierna gaan we binnen de regiegroep (het overgangsbestuur en twee afdelingshoofden) samen 
kijken wat de vervolg invulling kan zijn om met de vier partijen samen verder te bedenken hoe de 
governance eruit gaat zien.

Tot zover de stand van zaken in het overgangsbestuur. Ik ervaar de enorme 
betrokkenheid en inzet bij alle partijen om tot een mooie nieuwe structuur 
te komen en heb er vertrouwen in dat als alle partijen naar elkaar blijven 
luisteren en met een open houding het gesprek aan blijven gaan, er een 
governance gaat komen waar alle partijen achter staan. Wordt vervolgd.

Het bestuur

Erik Koelma, opleider te Zeist en sinds november 2018 lid (dagelijks) bestuur 
Huisartsopleiding Nederland

Locatie: 
Gebouw ’t Hart
Schola Medica  
(Zaal 1.11)
Orteliuslaan 750  
te Utrecht

De agenda en stukken 
zijn 4 juni jl. per mail  
toegestuurd. Aanmelden 
kan door een email 
te sturen naar 
secretariaat@lhov.nl. 

NIEUWE BLOGS OP DE WEBSITE
Lia Fluit, hoofd Research in Learning and 
Education, Radboudumc Health Academy 
Nijmegen – Informeel leren: het is er al,  
dus benut het (beter)!

Joost Zaat, huisarts te Purmerend –  
Terminale paniek vermijden

IN DE AGENDA
In het najaar van 2020 organiseert de LHOV  
een symposium over opleiden.

Word lid van  
de LHOV-groep 
op HAweb!
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