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Onderwerp Advies Consilium inzake jaarverslag 2018   

 

 
 

 

Geachte heer Paap, beste Davy, 
 
Namens het bestuur wil ik het Consilium hartelijk danken voor het afgeven van een positief advies 
ten aanzien van het KNGF jaarverslag 2018. Hierbij zal ik – in lijn met ons overleg van 24 april jl. - 
schriftelijk reageren op de adviezen en suggesties van het Consilium: 
 

1. Zoals tijdens ons overleg aangegeven, gaat het drukken van het jaarverslag helaas gepaard 
met (relatief) hoge kosten. We kiezen dit jaar voor een grotere geprinte oplage ten opzichte 
van voorgaande jaren, maar de nadruk ligt op digitale verspreiding. Het geprinte jaarverslag 
zal worden gedeeld met de belangrijkste interne en externe stakeholders van het KNGF en 
daarnaast krijgen de ledenadviseurs ieder een aantal exemplaren mee om uit te delen 
tijdens werkbezoeken, bijeenkomsten en andere ontmoetingen met leden.  
 

2. Zoals het Consilium al opmerkte, is dit jaar voor een andere opzet van het jaarverslag 
gekozen. Door middel van persoonlijke interviews hebben we geprobeerd leden een 
oprechte inkijk te geven “achter de schermen van het KNGF”. De inhoud van het jaarverslag 
is met name bepaald door de geïnterviewden. Hun perspectief en ervaringen over 2018 
waren leidend. Het klopt dat er nog een aantal perspectieven en onderwerpen niet 
(uitgebreid) zijn opgenomen. Voor volgend jaar zullen we de interviews iets beknopter 
houden en meer interviews - en dus meer perspectieven - invoegen. Op die manier wordt 
het beeld dat we met het jaarverslag neerzetten nog rijker en completer.  
 

3. Zaken die in 2018 geen doorgang hebben gekregen worden – in zoverre nog relevant – 
opgepakt in 2019. Het doorschuiven van activiteiten werd met name veroorzaakt doordat de 
(politieke) actualiteit in 2018 extra inzet van het KNGF vroeg. Het jaarplan 2018 is in de 
zomer van 2017 opgesteld. Het is lastig inschatten wat de actualiteit een half jaar tot 
anderhalf jaar later precies vraagt aan personele inzet en financiële middelen. Een 
voorbeeld van een dossier dat onverwachts veel tijd en energie vergde, was de PREM 
uitvraag (vanuit zorgverzekeraars). Hierdoor - maar ook door andere actualiteiten - zijn 
minder urgente activiteiten doorgeschoven.   
 

4. In aanloop naar – en tijdens - de KNGF Algemene Ledenvergadering (ALV) zal het 
jaarverslag worden besproken met leden. Deze reacties vormen input voor de evaluatie. 
Bovendien wordt de aanbeveling van het Consilium om volgend jaar leden meer te 
betrekken bij het opstellen van het jaarverslag van harte meegenomen. 
 



 

 

 

 

Datum 13 mei 2019 

Onze referentie  

Pagina 2 van 2 

 

 
 
 

5. Zoals u kunt lezen in het bijgevoegd jaarverslag, zijn de punten 5 tot en met 7 verwerkt in de 
definitieve versie.  

 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Guido van Woerkom 
Voorzitter KNGF 
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