VBGA Jaarverslag 2017
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1. Voorwoord
Voor u ligt het derde officiële jaarverslag van de VBGA. In dit verslag proberen we een overzicht te
geven waar we als vereniging mee bezig zijn geweest en wat we in de toekomst willen gaan doen. Het
verslag is gezamenlijk opgesteld door de huidige bestuursleden en door een aantal commissieleden.
Het is goed om hier aan te geven dat we allen vrijwilligers zijn die, naast hun normale dagelijkse
werkzaamheden, veel tijd en energie steken in het “reilen en zeilen” van de VBGA. De meesten hebben
hun “roots” in het buitenland; soms een vreemde zinsbouw of een spelfout moet u ons helaas
vergeven ;-)

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 vooraf gaat aanvoor BIGregistratie; veel van deze onduidelijkheden en vragen kwamen
veelvuldig voorovereen. 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
In het jaar 2017 is het bestuur van de VBGA hetzelfde gebleven als in 2016. Het bestuur bestaat uit
Shabnam Ghahramani (voorzitter), Nushi Taki (Secretaris) , Marc Stoelinga (Penningsmeester), Firas
Al-Khoury (algemeen bestuurslid), Shoaib Hoshmand (algemeen bestuurslid). Verder zijn er twee
‘vaste’ krachten die het bestuur ondersteunen, te weten: Paul Herfs (Adviseur) en Henk Elskamp (oa.
Secretariaat en het Coördineren van de Huisartsenstages).
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, de
Facebook pagina, de communicatie en meer mensen betrekken bij de diverse activiteiten en de
commissies van de VBGA. Er zijn vier nieuwe commissieleden: Phu Thit Htun, Atefe Bozorgpour, Ena
Sokol en Farhad Moqadam.
We zijn ook doorgegaan met het aanbieden van Huisartsen stages voor artsen van buiten de EER.
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Verder hebben we dit jaar, zowel bij de Workshops als ook bij de Stages, gebruik kunnen maken van
onze eigen VBGA-bankrekening.
Helaas blijven we nog steeds financieel te veel afhankelijk van de Workshops als de enige inkomsten
bron. Komend jaar moeten we acties ondernemen om de financiële situatie te verbeteren.
Over het algemeen draait de vereniging zoals we die nu hebben naar behoren. Dit jaar heeft één van
PR-commissieleden, Ekaterina Baranova, tijdelijk afstand genomen van de VBGA. Hoofdreden voor
haar was drukke werkzaamheden en promotieonderzoekswerk die momenteel niet te combineren waren
met de VBGA.
We zagen dat er meer aandacht wordt besteed aan “de problemen die buitenlands gediplomeerde artsen
ervaren” en daarom werd de VBGA het afgelopen jaar steeds vaker gevaagd om, bij verschillende
commissies en voorlichtingsbijeenkomsten, het woord te voeren als ervaringsdeskundigen. Door deze
toegenomen werkdruk van de PR-commissie en andere activiteiten van de VBGA lijkt het een goed
plan om meer vrijwilligers te betrekken bij onze VBGA!
Iedere eerste woensdag van de maand is er een (skype) vergadering van de bestuurs- en commissieleden waarin alle lopende zaken besproken worden. Ook zijn er twee live-vergaderingen per jaar. Een
keer in de maand juni (midjaarvergadering) en een in december (jaarvergadering).
In het jaar 2017 zijn we naast onze Facebook-groep (Buitenlands gediplomeerde artsen Nederland) ook
gestart met een eigen en officiële VBGA Facebook pagina.
Deze jaarvergadering is eigenlijk ook de “algemene leden vergadering”; helaas hebben wij als
vereniging nog geen leden. Het ontbreekt ons aan tijd om dit goed op te zetten. De invulling van het
lidmaatschap staat daarom wederom op de agenda voor komend jaar.

4. Verslag Penningmeester
Bijgaand een kort overzicht van de actuele financiële stand van
zaken per 1 december 2017. Eventuele kosten gerelateerd aan de
maand december 2017 zijn hierin niet meegenomen. We
verwachten in deze maand echter geen grote uitgaven te moeten
maken.
De VBGA beschikt 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
8 dec 2017

Jaarverlag VBGA 2017

Pagina 3 van 10

en uitgaven van de VBGA. De financiële activiteiten voor 2017 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 ander aanverwante kosten. Deze proberen
we ieder jaar zo laag mogelijk te houden en we denken dat dit goed is gelukt.
Workshops
Dit jaar hebben we wederom 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 mee stijgen.
Stages
Dit jaar hebben we, net als vorig jaar, stageplekken aangeboden bij een aantal huisartsen.
Diegenen die opteerden voor stages bij huisartsen hebben we een stage plek kunnen bieden.
Middels de borg en de Verzekering huisartsen stage hopen we onze deelnemers de nodige
zekerheid en ervaring te kunnen bieden.
Additionele financiële steun
De VBGA is op zoek naar meer financiële armslag. Om deze reden zal de VBGA bronnen
proberen aan te boren om nog meer steun te kunnen bieden aan buitenlands gediplomeerde
artsen. In 2018 zal worden gekeken om VBGA wellicht in aanmerking kan komen voor onder
andere financiële steun vanuit het Oranje fonds en wellicht subsidie vanuit de overheid. Mocht
dit lukken dan kan er eventueel gedacht worden aan het maken van VBGA drukwerk,
uitbreiding workshops en of uitbreiding van andersoortige steun voor de VBGA.
Hieronder staat een verantwoording van de inkomsten en uitgaven.
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De Jaarrekening
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5. Verklaring Kas Commissie
Namens het bestuur heeft Henk Elskamp als lid van de
Kascommissie één en ander gecontroleerd op donderdag 16
november 2017. Tijdens deze controle bleek de financiële
huishouding 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. Training en Workshop Commissie
Ook in 2017 hebben we als VBGA twee workshops
georganiseerd, nl. op 18 maart en op 23 september. 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 ‘hergebruiken’ en we kunnen ons dus
meer focussen op het inhoudelijke deel van de workshop. We zijn
erg blij dat we dit jaar de workshop weer konden organiseren bij
Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in
Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te
bereiken is. Wij zijn Schola Medica zeer erkentelijk voor de fantastische medewerking en
ondersteuning. De faciliteiten die we ter beschikking hadden zijn perfect!
Dit jaar konden we maximaal 30 deelnemers toelaten en het inschrijfgeld bedroeg 65 euro.
De registratie ging ook dit jaar via een online-registratie-tool. Dit werkte uitstekend.
Verslag van deze workshops:
Tijdens de workshop waren aanwezig: alle bestuursleden en diverse vrijwilligers, de Technisch
Onderwijs Assistent van Schola Medica en de bewaking.
De structuur van de workshop staat ondertussen redelijk toch hebben we dit jaar een paar kleine
aanpassingen gedaan op basis van de feedback die we op eerdere workshops hebben ontvangen:
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 middagsessie kon er weer
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gebruik gemaakt worden van de lunch die verzorgd werd door de VBGA.
Samenvattend 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! We blijven voortdurend streven naar verbetering en weten dat we volgend
jaar nog een aantal zaken moeten 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 2018 weer twee workshops organiseren, waarschijnlijk begin
maart en eind september. Hoewel er per jaar drie BI-toetsen worden afgenomen door de CBGV hebben
we als VBGA maar capaciteit om er twee te organiseren. Gezien het aantal aanmeldingen lijkt dit
echter ook het meest efficiënt.
Voor uitgebreide impressies op beide workshops ga naar: www.vbga.nl

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 in 2016 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 kosten dekkend wanneer er
minstens vier stages geregeld kunnen worden. Daarnaast hebben wij als VBGA verzekeringen
afgesloten zodat zowel de huisarts als de buitenlandse arts geen financieel risico lopen mocht er
onverhoopt een issue zijn wat niet voorzien is. Het betreft hier zowel een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering als ook een rechtsbijstandverzekering. 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 borgsom moet worden overgemaakt. Als er geen
aanspraak gemaakt hoeft te worden op de verzekering (wat in het verleden slechts 1 maal gebeurd is
tijdens alle stages die de KNMG aangeboden heeft), wordt de borg terug gestort na afloop.
Tot nu toe zijn er dit jaar minder aanmeldingen gekomen, te weten 3. Bij 1 daarvan was plaatsen helaas
niet mogelijk omdat in de gevraagde regio geen van de aangeschreven huisartsen op dat moment een
plaats beschikbaar hadden. We hebben het inschrijfgeld en de borg teruggestort. Het aantal huisartsen
dat stageplaatsen aanbiedt blijft ons zorgen baren.
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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.
Op 11 april en 3 oktober zijn er twee voorlichting bijeenkomsten
van de CBGV/Babel en geweest. Bij de eerste meeting was
Shabnam Ghahramani (in haar rol als PR-commissie lid)
aanwezig en bij de tweede waren Phu Thit Htun en Ena Sokol. Er
werd verteld over de organisatie van VBGA en onze doelen,
plannen en de manier waarop wij assessment kandidaten ondersteunen.
Tijdens deze bijeenkomsten hebben we de aanwezigen ook gewezen op onze website en de facebook
pagina. Er werd ook aandacht besteed aan de huisarts stage die door de VBGA wordt aangeboden. Veel
van de aanwezigen kenden de VBGA al, wat een goed teken is. Beide keren ervoeren zowel artsen als
tandartsen de meetings zeer positief en zeker ook de begeleiders van Babel en leden van de CBGV.
Na de meeting van 11 april werd door de UAF een andere voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.
Shabnam Ghahramani heeft ook daar ook een presentie over de VBGA gegeven en daarna in een
kleinere groep vragen beantwoord van een aantal deelnemers.
Zoal het eerder ook bij “Verslag van het bestuur“ benoemd is, is er nog meer behoefte aan
ondersteuning van deze commissie. Hopelijk kunnen we dit nader invullen tijdens de komende jaar
vergadering.
Door de adviseur van het bestuur is de VBGA voorgedragen voor de Avicenna prijs 2017. Helaas is de
voordracht niet gehonoreerd.

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 groep:
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 de 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 assessment en hun ervaringen delen. Afgelopen jaren 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 uitwisselen.
Om toegang te krijgen tot de Facebook pagina moet een beheerder dit goedkeuren. Afgelopen jaar
hebben we een aantal vragen toegevoegd die nieuwe leden moeten beantwoorden voordat ze
geaccepteerd kunnen worden. Verder hebben wafgesproken dat we regelmatig het lidmaatschap van
onze leden zullen gaan controleren.
Op het moment van schrijven zijn er 630 geregistreerde leden. Verder is het belangrijk om te benoemen
dat de leden van onze pagina niet alleen artsen zijn maar ook tandartsen, verpleegkundigen, apothekers
en andere medici.

Facebook Pagina:
Dit jaar zijn we begonnen met het opzetten van een Facebook pagina. De VBGA maakte reeds gebruik
van Facebook middels een Facebook Groep. Deze groep is opgezet om Buitenlands Geregistreerde
Artsen met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen zij hier bijvoorbeeld vragen stellen aangaande de te
gebruiken boeken ter voorbereiding op examens en toetsen, inhoudelijke vragen stellen met betrekking
tot af te leggen processen en gewoon een luisterend oor vinden met gelijkgestemden. De Facebook
pagina heeft echter een ander doel. Deze willen we gebruiken om meer naamsbekendheid te genereren.
Deze is meer gericht op de Nederlandse medische wereld. We willen hier meer nieuws vermelden
aangaande de VBGA. De verwachting is dat we medio 2018 een Facebook pagina hebben opgezet waar
we maandelijks een update publiceren aangaande nieuws rond VBGA, workshops en ervaringen van
onze leden.

Website:
De website van de VBGA staat al een aantal jaren 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
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informatie te beschikken. De website heeft op dit moment ongeveer 68 pagina's. Hieronder een kort
overzicht van het aantal ‘page views’ en de gemiddelde tijd die men op een pagina was van
www.vbga.nl tussen 1 nov 2016 en 15 nov 2017:

Onze website is gehost bij 'Antagonist' uit Enschede. De up-time is nagenoeg 100% en de
ondersteuning die we ontvangen (indien gevraagd) is nog steeds uitermate goed.
De tools voor inschrijving voor “workshop registratie” en “aanmelding Huisartsenstage” zijn nog
steeds actief. In de komende periode moet hier echter een aantal (technische) zaken aangepast worden
omdat de onderliggende software (PHP) geüpdate moet worden. Het zijn geen onoverkomelijke zaken
maar ze kosten wel tijd.
Hier een kort overzicht waar de bezoekers van onze website ‘zitten’ en hun ‘leeftijd’:

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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