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Agenda 2021 
8 juli: 20 u 
Zomerborrel (fysiek)

23 september: 20 u 
extra VUP-
vergadering (fysiek) 
over de actuele 
landelijke 
ontwikkelingen (ZPM 
en LKS)

De Digitale Doorstart van de VUP
 
Terugblik op 13 april 2021 
- 20 deelnemers, mix van oude en nieuwe leden, jong 
en oud
- actieve en sprankelende avond gehost door Charlot 
van You Facilitate
- Digitale borrel na afloop in Break-Out Rooms. 
- heb je het gemist? Elke woensdagochtend: gratis 
demo van You Facilitate van 45 minuten waarin je 
kennismaakt met de highlights van leuker digitaal 
werken binnen Zoom. 8.30 uur inloggen bij Zoom met 
code 482 120 225

Visie van het bestuur
Wij (René, Lisette, Wouter en Cassandra) willen:
- een faciliterend platform zijn waar ruimte is voor 
ontmoeting, inspiratie en kennisdeling. 
- een actieve inbreng van leden, door aandragen van 
onderwerpen of ideeën, mede-organiseren van 
activiteiten of zitting nemen in werkgroepjes
- een nieuwe website die dit ondersteunt met een fris 
ontwerp en meer ruimte voor interactie 
- twee ledenvergaderingen per jaar (een fysieke met 
kroketten & een digitaal) in mei en november
- een zomerborrel voor de gezelligheid en het 
onderlinge contact
- digitale themameetings (DTM) via Zoom op basis van 
belangstelling (zie ook NIEUW)
- een extra fysieke of digitale bijeenkomst indien 
nodig. Zo willen we in september een vergadering 
houden rondom de invoering van het ZPM en het 
nieuwe kwaliteitsstatuut (LKS) en de gevolgen voor 
onze praktijkvoering. 

NIEUW!

DTM
Digitale 
themameetings zijn 
bijeenkomsten van 
een uurtje via Zoom 
waarin een VUP-lid 
wat vertelt over haar 
of zijn interessegebied 
of waarin een vraag 
van een groepje leden 
centraal staat.

Bijvoorbeeld: 
- Meet the Expert over 
consultatie bij 
huisartsen 
- Kennis delen: 
Contracten afsluiten 
of niet?
- Ik ben net begonnen 
of ik wil beginnen als 
ZGP: hoe pak ik dat 
aan?Reacties? Mail naar info@praktijkdaenen.nl


