VBGA Jaarverslag 2016
Opgesteld:

maandag 21 november 2016
door Voorzitter, Secretaris, Penningmeester
en overige bestuursleden als trekker van hun
specifieke aandachtsgebied(en).

Jaar vergadering:

zaterdag 3 december 2016
14:00 – 17:00
NH hotel Utrecht
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1. Voorwoord
Hier is het tweede officiële jaarverslag van de VBGA. Nadat we vorig jaar als zelfstandige
rechtspersoon van start gegaan zijn, kunnen we dit jaar stellen dat binnen onze vereniging alles zonder
noemenswaardige problemen verlopen is. Er heeft dit jaar een aantal veranderingen plaatsgevonden in
de bestuurssamenstelling, maar dit heeft geen noemenswaardige invloed gehad op de werkzaamheden
en verantwoordelijkheden van onze vereniging. Natuurlijk hebben we nog doelstellingen die nog niet
gerealiseerd zijn maar de ‘normale’ zaken lopen!
In dit jaarverslag zullen we een overzicht geven van wat er het afgelopen jaar gebeurd is en wat we het
komend jaar als doelstellingen hebben. Indien er zaken missen is dat niet omdat ze niet belangrijk zijn
maar puur omdat alles nog steeds erg nieuw is en we nog steeds routine aan het opbouwen zijn.
Zoals bekend verondersteld mag worden werken we met vrijwilligers die allemaal erg hun best doen
maar helaas zijn we als vereniging nog erg onervaren en ook de financiële middelen zijn erg beperkt.
We moeten als organisatie in het komend jaar een 'professionaliseringsslag' maken. Dit geldt voor de
structuur (opzetten 'zelfstandige' commissies etc.) maar ook voor de communicatie intern en extern.

2. Algemeen
Onze vereniging (de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen)
is opgericht omdat er behoefte was aan het delen van ervaringen en
informatie binnen de groep artsen die in het buitenland zijn opgeleid
en die in Nederland aan de slag zijn of die aan de slag willen. Het
blijkt (uit onze eigen ervaring) dat er, zeker in het begin maar ook
later, veel onduidelijkheden zijn in het traject dat moet leiden naar
BIG-registratie; veel van deze onduidelijkheden en vragen kwamen
overeen.
In plaats van iedereen opnieuw het wiel te laten uitvinden, leek het ons een goed plan om elkaar te
helpen. De VBGA is het resultaat.

3. Verslag van het bestuur
Het jaar 2016 is een jaar geweest waarin binnen het bestuur een aantal wijzigingen heeft
plaatsgevonden. Twee van de mede-oprichters en bestuursleden, Carina Domingues en Julissa Cruz
Gomez, zijn vertrokken. Hoofdreden voor beiden waren drukke (privé) werkzaamheden die niet meer
te combineren waren met de werkzaamheden voor de VBGA. De functie van voorzitter, die bij Julissa
lag, is nu overgenomen door Shabnam Ghahramani die ook sinds het eerste uur betrokken geweest is
bij de VBGA. Verder heeft de Penningmeester, Lars Dijkema, zijn taken overgedragen aan een nieuw
bestuurslid, te weten Marc Stoelinga. De vertrokken bestuursleden zijn officieel uitgeschreven bij de
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KvK. De functie van Shabnam is aangepast van ‘Algemeen Bestuurslid’ naar ‘Voorzitter’ en Marc is
aangemeld als bestuurslid met als functie ‘Penningmeester’.
Van de doelstellingen die we vorig jaar aangegeven hebben, is een aantal punten gerealiseerd. De zaken
die goed liepen zijn verder ‘geprofessionaliseerd’; denk hierbij o.a. aan de workshops, de website en de
communicatie. Ook zijn we gestart met het aanbieden van Huisartsen-stages voor artsen van buiten de
EER. Verder hebben we nu een eigen bankrekening voor de vereniging wat ons zeker naar buiten toe
als een volwaardige vereniging maakt. Het VBGA logo is nu beschikbaar in
verschillende resoluties en mede daardoor nu beter bruikbaar. Voor de
bestuursleden en een aantal commissieleden zijn er visitekaartjes besteld.
Mede hierdoor hebben we een serieuze uitstraling gekregen en hoeven we
geen privégegevens meer te ‘delen’ wanneer we voor de VBGA op pad
gaan.
Helaas hebben we nog geen stappen kunnen zetten om de financiële situatie van de VBGA structureel
te verbeteren. We zijn op dit moment financieel te veel afhankelijk van de workshops; feitelijk is dit de
enige inkomstenbron en dat is een onwenselijke situatie. Dit zal komend jaar meer aandacht moeten
krijgen!
Over het algemeen draait de vereniging zoals we die nu hebben naar behoren. De commissies die nu
actief zijn hebben hun eigen speerpunten en over het algemeen is de communicatie en informatie
verstrekking binnen het bestuur afdoende. Iedere eerste maandag vaan de maand is er een Skypevergadering van de bestuursleden waarin alle lopende zaken besproken worden.
Toen we starten met de VBGA waren de meeste direct betrokken oprichters bezig met het assessment.
Tussen de voorbereiding door bleek het mogelijk om structureel tijd te maken voor de diverse
werkzaamheden die nodig waren voor onze vereniging. Omdat veel van de oprichters/bestuursleden op
dit moment erg druk zijn met werk en studie lijkt het een goed plan om te kijken hoe we meer mensen
kunnen betrekken bij de diverse activiteiten van de VBGA. We denken hier niet alleen aan
ondersteuning maar ook aan opvolging binnen het bestuur wanneer er bestuursleden zijn die door hun
eigen werkzaamheden niet langer direct betrokken kunnen blijven bij de dagelijkse werkzaamheden.
Deze jaarvergadering is eigenlijk ook de “algemene leden vergadering”; helaas hebben wij als
vereniging nog geen leden. De invulling van het lidmaatschap staat op de agenda voor komend jaar.
Hieruit is eigenlijk de conclusie dat onze leden op dit moment formeel bestaan uit de bestuurs- en
commissie-leden die actief betrokken zijn bij de VBGA.
We hebben op dit moment de volgende commissies/aandachtsgebieden:
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Algemene zaken (o.a. organiseren en coördineren Skype vergadering)



Beantwoorden van email op info mailbox



Training en Workshop



Huisartsenstages



Kascommissie



PR (o.a. Presentaties Babel en overleg CIBG)



Informatie (Facebook pagina, Website en email)

Helaas is er een aantal punten die we wilden oppakken, maar die dit jaar nog geen invulling gekregen
hebben. We denken hier onder andere aan:
 Hoe richten we het lidmaatschap in voor toekomstige leden?


Bestuursaansprakelijkheid verzekering;



Subsidie gerelateerde aanvragen.

Deze laatste punten staan hoog op de agenda voor het komende jaar.

4. Verslag van de Penningmeester en de jaarrekening
Bijgaand een kort overzicht van de actuele financiële stand van zaken per 1 december 2016. Eventuele
kosten gerelateerd aan de maand december 2016 zijn hierin niet meegenomen. We verwachten in deze
maand echter geen grote uitgaven te moeten maken. Sinds medio juli hebben we de beschikking over
een zakelijk bankrekening bij de ABN AMRO bank. Het beheer van deze rekening ligt in handen van
de penningmeester en van een tweede bestuurslid. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor
inkomsten en uitgaven van de VBGA. Middels overeengekomen tekenbevoegdheid worden de uitgaven
beheerd.
De financiële activiteiten voor 2016 kunnen we onderverdelen in 3 hoofdgroepen. Deze zijn: interne
bestedingen, workshops en stages.
Interne bestedingen
Onder deze groep vallen onder meer de (reis)kosten van de jaar vergaderingen, de kosten voor
het gebruik van de bankrekening, website hosting en andere aanverwante kosten. Deze proberen
we ieder jaar zo laag mogelijk te houden en ik denk dat dit goed is gelukt.
Workshops
Dit jaar hebben we 2 workshops georganiseerd. We zien dat het aantal inschrijvingen in aantal
toeneemt. Dit neemt niet weg dat we helaas ook zien dat de kosten hierin tevens evenredig
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stijgen. Desondanks hebben we ruim 50 deelnemers blij kunnen maken met het bijhouden van
hun medische kennis.
Stages
Dit jaar zijn we begonnen met het aanbieden van stageplekken bij een aantal huisartsen. De
inschrijvingen die we tot nu toe hebben mogen ontvangen hebben we tevens een stage plek
kunnen aanbieden. Middels de borg en de verzekering huisartsen stage hopen we onze
deelnemers de nodige zekerheid en ervaring te kunnen aanbieden.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van de VBGA. Om onze
financiële positie in 2017 te verbeteren zijn we met tal van initiatieven bezig. Denk hierbij aan de
mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie via de overheid en de inzet van bedrijven als eventuele
sponsor voor toekomstige activiteiten. Een lidmaatschap met bijbehorende contributie behoort ook tot
de mogelijkheden waar we over nadenken. Met dit alles hopen we de eigen bijdrage van onze stagiaires
en deelnemers aan de workshops zo laag mogelijk te houden.
Overview
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Voor eventuele vragen en of detailering van opgegeven hoofdgroepen kunt u contact opnemen met de
penningmeester@vbga.nl

5. Verklaring Kas Commissie
Namens het bestuur heeft Henk Elskamp als lid van de
Kascommissie één en ander gecontroleerd op zondag 29
november 2016. Tijdens deze controle bleek alles duidelijk en
goed op orde te zijn.
Omdat er verder geen opmerkelijke punten naar voren gekomen
zijn hebben 'we' voor het financiële jaarverslag ons akkoord
gegeven.

6. Workshop Commissie
Ook in 2016 hebben we als VBGA twee workshops
georganiseerd, nl. op 5 maart en op 17 september. Beide
workshops vonden plaats voorafgaand aan de BI-toets.
Het organiseren van dergelijke workshops is nog steeds iets wat
veel tijd kost, maar we worden er steeds meer bedreven in. Veel
van de procedures kunnen we ‘her-gebruiken’ en we kunnen ons
dus meer focussen op het inhoudelijke deel van de workshop.
Beide workshops zijn dit keer georganiseerd in Utrecht bij de
Schola Medica. De faciliteiten die we ter beschikking hadden zijn perfect! Ook in deze workshops
konden we maximaal 25 deelnemers toelaten en we hadden het inschrijfgeld op 50 euro vastgesteld
De deelnemers konden gebruik maken van een online-registratie-tool. Dit werkte uitstekend en de
inschrijving waren beide keren binnen 2 dagen vol (en dus gesloten). Helaas moesten we voor beide
workshops geïnteresseerde deelnemers teleurstellen, maar de meesten kunnen een volgende keer wel
deelnemen.
Verslag van deze workshops:
Tijdens de workshop waren aanwezig: alle bestuursleden en diverse vrijwilligers, de TOA (Technisch
Onderwijs Assistent van Schola Medica) en de bewaking (die zeer enthousiast was en geholpen heeft
waar mogelijk)!
De structuur van de workshop staat ondertussen redelijk vast:
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Een korte introductie aan het begin met daarna een ochtend sessie waar de nadruk ligt op theoretische
zaken en in de middag meer 'hands-on' sessies. Tussen deze ochtend- en middag-sessie kon er weer
gebruik gemaakt worden van de lunch die aangeboden werd door de VBGA.
Resumerend kunnen we zeggen dat we over beide workshops veel complimenten gehad hebben van de
deelnemers en dat het als zeer positief ervaren werd. We zijn alle vrijwilligers zeer dankbaar voor hun
inzet en medewerking! Als leerpunt voor de VBGA moeten we nog een aantal zaken aanpakken en
verbeteren om dit ook in de toekomst op een succesvolle manier te kunnen blijven doen. Maar met de
inzet die iedereen getoond heeft in de afgelopen workshops hebben we daar veel vertrouwen in!
Zoals het er nu uitziet zullen we ook in 2017 weer twee workshops organiseren, hoewel er per jaar drie
BI-toetsen worden afgenomen door de CBGV.

7. Huisartsenstage Commissie
In het verleden werden er huisartsen stages aangeboden voor buitenlandse artsen (van buiten de EER)
door de KNMG. Helaas is de KNMG gestopt met deze dienstverlening omdat dit niet tot hun basis
taken behoorde. Gezien het feit dat wij als VBGA het een heel belangrijk instrument vinden voor onze
doelgroep, hebben we besloten dit onderdeel van de KNMG over te nemen.
Omdat we als VBGA tijd moeten besteden aan het regelen van de stages is besloten dat er kosten
verbonden zijn aan een stage. Afgesproken is om € 60 te rekenen; dit is een nagenoeg kostendekkend
tarief en we houden er als vereniging een klein beetje aan over om ook in de algemene
verenigingskosten te kunnen voorzien.
De buitenlandse arts geeft in principe zelf aan hoe lang ze hun stage periode zien. Dit moet natuurlijk
in overleg gebeuren met de huisarts die de stageplaats aanbiedt (tijd, ruimte, beschikbaarheid etc.). De
huisarts biedt een plaats waar de buitenlandse arts ervaring kan opdoen met anamnese en lichamelijk
onderzoek in Nederland; deze stage is te vergelijken met dat wat een Nederlandse coassistent doet
tijdens zijn/haar huisartsen stage. De stagelopende buitenlandse arts heeft nog geen BIG-registratie en
werkzaamheden zullen dus plaatsvinden onder supervisie van de betreffende huisarts.
De VBGA heeft verzekeringen afgesloten zodat zowel de huisarts en de buitenlandse arts geen
financieel risico lopen mocht er onverhoopt een probleem ontstaan. Het betreft hier zowel een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering als ook een rechtsbijstandsverzekering. Deze verzekering is
verplicht en de kosten zitten in het inschrijvingsgeld verwerkt. Een clausule van de verzekering is een
eigen risico van € 150 in het geval er problemen zijn en er aanspraak gemaakt moet worden op de
verzekering. Omdat de financiële middelen van de VBGA beperkt zijn is besloten dat dit ‘eigen risico’
door de buitenlandse arts in de vorm van een borg moet worden overgemaakt. Als er geen aanspraak
gemaakt hoeft te worden op de verzekering (wat in het verleden slechts één maal gebeurd is tijdens alle
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stages die de KNMG aangeboden heeft), wordt de borg na afloop van de stage teruggestort.
We zijn in oktober 2016 gestart met aanbieden van de stages en op dit moment is er één stageplaats
geregeld. Twee anderen hebben zich daarnaast aangemeld en voor één van deze personen zijn we bezig
met het zoeken van een stageplaats.

8. Voorlichting en PR Commissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor het verstrekken van
informatie aan onze (potentiële) leden. Ook het in stand houden
van een goede samenwerking met 'derde partijen' staat hoog op
de agenda! Dit is belangrijk zodat we accurate informatie krijgen
voor onze leden en ook dat wij onze partners op de hoogte
houden van ontwikkelingen binnen de VBGA.

Voorlichting bijeenkomsten CBGV / Babel
Op 8 april en 19 oktober 2016 zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten van de CBGV en taalinstituut Babel
geweest. Beide keren was Dr. S. Ghahramani aanwezig
om een presentatie te gegeven over de VBGA. Er is
verteld over de organisatie van VBGA en onze doelen, plannen en de manier waarop wij onze
(potentiële) leden ondersteunen.
Tijdens deze bijeenkomsten hebben we de aanwezigen ook gewezen op onze website en de
facebook pagina. Veel van de aanwezigen kenden onze vereniging al, wat een goed teken is.
Beide keren was er veel positieve feedback van kandidaten (zowel artsen als tandartsen) maar
zeker ook van de begeleiders van taalinstituut Babel en leden van de CBGV.
Tijdens de laatste meeting was ook Ekatarina Baranova aanwezig namens de VBGA. Ekatarina
gaat in de toekomst het grootste deel van de voorlichting overnemen van Shabnam Ghahramani.
Ekatarina zal hierbij nog geholpen worden door Shabnam. Naast Ekatherina is er nog meer
behoefte aan ondersteuning vaan deze commissie. Hopelijk kunnen we dit nader invullen
tijdens de komende vergadering.

9. Informatie Commissie
Deze commissie coördineert en beheert de verschillende media (o.a. Facebook en Website) die de
VBGA gebruikt om informatie te delen met onze leden. Daarnaast proberen we voorzieningen te
leveren aan het bestuur en commissies om de communicatie eenvoudig te houden (o.a. email groepen)
en de werkdruk (door handige tools) te beperken.
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Facebook:
De pagina “Buitenlandse gediplomeerde artsen in
Nederland” is een gesloten groep op Facebook. De groep
is bedoeld voor mensen met een buitenlandse diploma
binnen de medische zorg om met elkaar ervaringen uit te
wisselen, ideeën naar voren te brengen en oplossingen aan
te reiken die anderen kunnen helpen bij het boeken van
succes en het succesvol afleggen van het assessmenttraject
en het verder opbouwen van hun carrière.
Het hoofddoel van deze pagina is het faciliteren van het contact tussen buitenlandse artsen in
Nederland. Zij kunnen via deze pagina met elkaar communiceren, vragen stellen en anderen
helpen ter voorbereiding op de artsenassessment en hun ervaringen delen. Afgelopen jaar zijn er
veel nuttige medische en wetenschappelijke artikelen gedeeld via deze pagina. Zo bleven we op
de hoogte van de (medische) gebeurtenissen en ontwikkelen. Daarnaast hadden de leden
hierdoor veel contacten met elkaar, waardoor ze veel informatie onderling uitwisselden. Helaas
was het soms door gebrek aan tijd niet altijd mogelijk om heel actief te zijn als administrator.
Dit probleem is nog niet helemaal opgelost ondanks een aantal nieuwe administrators.
Dit jaar is gelukkig onze Facebook pagina niet meer misbruikt door mensen van buitenaf. Het is
goed dat niet iedereen automatisch toegang tot lidmaatschap van de pagina heeft. Een beheerder
van onze Facebook pagina moet het lidmaatschap van nieuwe leden bevestigen. Enige tijd
geleden hebben veel mensen die helemaal niets te maken hebben met de gezondheidszorg in
Nederland lidmaatschap gevraagd tot onze pagina. We hebben afgesproken dat we regelmatig
het lidmaatschap van onze leden zullen gaan controleren.
Op het moment van dit schrijven zijn er 465 geregistreerde leden, 3 administrators en 6
geblokkeerde gebruikers. Verder is het belangrijk om te benoemen dat de leden van onze pagina
niet alleen artsen zijn maar ook tandartsen, verpleegkundigen, apothekers en andere
(para)medici. Ook dit jaar zijn er tal van Nederlandse collega’s en anderszins geïnteresseerden
die zich aangetrokken voelen tot de problematiek van buitenlandse artsen.
Af en toe hebben er zich problemen voorgedaan bij het uitwisselen van lesmateriaal via de
pagina. Sommige collega’s delen toetsmateriaal, vooral voor de AKV-assessment rechtstreeks
via de Facebook-pagina met adviezen om bepaalde teksten voor de toets te gebruiken. Het is
niet de bedoeling om toetsmateriaal letterlijk op de pagina te delen, maar juist om de
onderwerpen met elkaar te bespreken.
Resumerend hebben we het afgelopen jaar goed gebruik kunnen maken van de Facebook
pagina. Dit was een geslaagde missie!
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Website:
Sinds 1 september 2014 hebben we de website van de VBGA online. Dankzij de initiële hulp
van de verschillende oprichters konden we een goed gevulde website met veel nuttige
informatie maken. Op dit moment proberen we de inhoud van de website up-to-date te houden
door mensen die met het assessment bezig zijn om updates te vragen. Dit gebeurt af en toe maar
het zou wenselijk zijn om over meer accurate informatie te beschikken. We hoeven dan niet veel
tijd te besteden aan de inhoud. De website heeft op dit moment ongeveer 60 pagina's.
Naast een inschrijf tool voor de workshop registratie is er een web module gemaakt die het
online aanvragen van Huisartsenstage’s mogelijk maakt. Hier betreft het een basic interface
waar de Stage-commissie toegang toe heeft.
Hieronder een kort overzicht over de kengetallen van WWW.VBGA.NL tussen 1 jan 2015 en 31
okt 2016:

Onze website is gehost bij 'Antagonist' uit Enschede. De
uptime is nagenoeg 100% en de ondersteuning die we
ontvangen (indien gevraagd) is nog steeds uitermate
goed.
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Email
Voor de vereniging zijn diverse email adressen aangemaakt voor oa. de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester. Ook voor zijn er email adressen aangemaakt voor veel gebruikte
commissies zoals PR, Workshop en de Huisartsenstage.
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