
Beste FVGO-leden

Mooi, zo’n rond getal in de jaartelling. Ik denk zomaar dat je er vroeg bij moet zijn
wanneer je op de 20ste februari in het huwelijksbootje wil treden, om maar een
willekeurig voorbeeld te noemen. We staan op de rand van een voorbij jaar vol nieuwe
woorden rond de stikstofcrisis zoals boerenfiles, vliegschaamte, PFAS-norm en Malieveld-
stress. Het merkwaardige is dat op den duur alles went; de geopolitieke ellende die de
twitterende man in het Witte Huis veroorzaakt, bezorgt zo langzamerhand niemand meer
grijze haren. Ik verwacht overigens dat het klimaat ons nog wel even bezig zal houden.

Enfin. Laten we het wat dichter bij huis zoeken. Gelukkig vertegenwoordigen wij een
beroepsgroep die behoorlijk groen in de schoenen staat. De meeste cliënten komen van
‘om de hoek’ zeker in onze praktijkdichte regio. Ze komen lopend of zijn gewoon op de
fiets en behalve het warm stoken van de praktijk is er geen bulk-uitstoot van kwalijke
dampen. Misschien even onthouden; wie weet kan deze slogan marketingtechnisch nog
van pas komen, je weet maar nooit.

Twintig-twintig is dus aanstaande. Voor mij in ieder geval ook een mooi rond jaartal om
mijn werkzaamheden voor onze club na vier jaar af te ronden. Statutair zoals dat heet,
dus volgens de regels van de Vereniging maar ook omdat de FVGO na een
opbouwperiode aan een nieuwe fase in haar bestaan toe is. Vergelijk mij in de -hopelijk
lange- geschiedenis van de Vereniging maar met de bouwer die het pand na een
constructieperiode en afwerking oplevert aan de bewoners. Tijdens de bouw zijn in
overleg de kamertjes ingericht, deuren gemaakt, doorgangen gerealiseerd en trapjes
getimmerd. Die fase is nu wel afgerond. Dat wil niet zeggen dat er nog wel eens een
tussenwandje zal sneuvelen of een extra kamertje wordt bijgebouwd. Wanneer ik zo de
recente ontwikkelingen rond de Vereniging in de Nieuwsbrief volg, zal er in de nabije
toekomst zéker nog eens een extra ruimte nodig zijn; ik hoop het vurig. Maar het grote
werk is klaar en dat dankzij een goede, vakkundige en betrokken ploeg constructeurs,
waarvoor respect en dank!



Het was voor mij van meet af aan duidelijk dat de FVGO uiteindelijk geheel door
vakgenoten moet worden geleid; mensen die de sector goed kennen. Mensen die de
sociaal/politieke factoren en organisaties overzien die het beleid beïnvloeden en -bepalen.
En niet in de laatste plaats: collega’s die de kracht herkennen van de netwerken die
samen de slagvaardigheid van de Vereniging bepalen. Dát zijn -om in de
gebouwenmetafoor te blijven- de bewoners die het Verenigingspand zijn status en inhoud
moeten gaan geven. Met de samenstelling van het huidige bestuur zijn we natuurlijk al
zeer behoorlijk op weg; maar wanneer ook de vierde bestuurder een vakgenoot wordt, is
het team écht compleet.

Voor mij persoonlijk vormden de voorbije jaren een leerzame periode waarin ik heb
geleerd waar GLI, waar O&I, JOZOP, SAGO en nog veel meer letterverzamelingen voor
staan. En waarin ik zag dat het zelfstandig ondernemerschap soms gewoon veel tijd kost
en ook voorrang verdient boven het tijdbeslag dat een vereniging nu eenmaal vraagt.
Met als gevolg dat we dus bescheiden moeten zijn in de gestelde ambities en
beleidsdoelen. En dat goede communicatie hierbij buitengewoon belangrijk is en altijd
een aandachtspunt blijft, onderling, naar de leden, de netwerken en daarbuiten. Er ligt
vanuit het bestuur trouwens al een stevig Communicatieplan klaar, net als de reeds
geformuleerde werkplannen, visies en beleidsdoelen. Die liggen er en zijn deels al met
instemming vanuit de ALV in gang gezet. Er zijn ook genoeg signalen uit de sector die
juist vanwege die ingeslagen weg al belangstellend hun ogen op ons richten. De vorming
van de PVGO en DVGO is daarvan een mooi voorbeeld en ook de recente contacten met
de gezamenlijke huisartsen zijn hoopgevend, zie elders in de Nieuwsbrief.

Het moment is aangebroken dat het beleid verder ingevuld moet worden. Waarbij het
aankomt op de pragmatische aanpak: de daadwerkelijke vormgeving van de zorg zoals
wij die zien in de regionale, multidisciplinaire gelaagdheid. Samengebald in onze FVGO
omschrijving van Triple Aim Zorg: Betere gezondheid voor de inwoners van de regio,
optimale kwaliteit van de zorg, gekoppeld aan een hoge mate van kostenefficiency.

Die klus laat ik met vertrouwen over aan mijn opvolg(st)er binnen het bestuur. Die zal in
teamverband behalve een strategisch denker dus ook gewoon een doener moeten zijn.
En zoals ik eerder zei: ‘Iemand die namens de FVGO mee wil bouwen aan een
gezamenlijke aanpak van de zorg die toekomstbestendig is en die patiënten het
vertrouwen schenkt waar ze in een samenleving als de onze ook op mogen rekenen.’

Praktisch gezien wisselt de wacht bij de eerstvolgende ALV in januari aanstaande (2020).
Het vierkoppige bestuur kiest vervolgens uit hun midden een nieuwe voorzitter,
secretaris, penningmeester en lid. Ik wens mijn opvolg(st)er natuurlijk heel veel succes,
plezier én voldoening bij het invullen van het bestuurslidmaatschap.

De huidige bestuurders wil ik hierbij vast graag bedanken voor hun inzet en bijdragen
over de afgelopen vier jaar. Ik spreek de wens uit dat de Vereniging een vruchtbare en
constructieve bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling en de verdere professionalisering
van het vak. Geheel verdiend en het is jullie van harte en oprecht gegund!

Ik wens iedereen die dit leest voor nu gezellige feestdagen, een fijne jaarwisseling en
zakelijk en privé een voorspoedig 2020. En voor deze gelegenheid: ook in de jaren
daarna een gezonde, gelukkige en succesvolle toekomst. Het ga jullie goed!
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