
 
 
 
Kort verslag van de Ledenraadvergadering van 24 september 2019 
 
De vicevoorzitter opent de vergadering met een welkom voor iedereen. Aanwezig zijn 9 raadsleden, 
drie toehoorders, vier bestuursleden, de verenigingsmanager en de notulist. De overige raads- en 
bestuursleden zijn om verschillende redenen afwezig. 
 
Aan de agenda wordt toegevoegd: instellen werkgroep professionalisering Ledenraad. Verder wordt 
de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bij de mededelingen en ingekomen stukken worden de notulen van de statutaire commissies 
besproken. Voor deelname aan werkgroepen en regionale samenwerkingsverbanden zijn punten te 
krijgen. Hoe dat in zijn werk gaat wordt in de Nieuwsbrief gepubliceerd. De Ledenraad vraagt het VB 
om timing en communicatie rondom de kwaliteitstoets zorgvuldig te organiseren. 
 
N.a.v. vragen en opmerkingen uit de Ledenraad over het eigen dyslexieregister zijn er acties 
ondernomen. Voorstellen liggen nu voor in de commissies SEB en Vakinhoud en komt in november in 
het VB. 
 
Verder wordt besproken het aanstellen van een nieuwe accountant (procedure is in gang gezet), het 
verslag van de Wetenschapsraad 2018 en het idee om een student toe te voegen als toehoorder in 
het VB. Dit laatste wordt toegejuicht door de Ledenraad. 
 
Het conceptverslag en de actielijst van 19 maart wordt besproken en met inachtneming van een paar 
opmerkingen goedgekeurd. 
 
De Ledenraad wordt vervolgens bijgepraat over het kwaliteitsbeleid. Gevraagd wordt of het mogelijk 
is een seniorenregeling te treffen bij het KP. Dat lijkt lastig te worden, maar de NVLF gaat er wel een 
poging toe doen. 
 
Boudewijn de Ridder praat de Ledenraad bij over de Bestuurlijke Afspraken (BA) aan de hand van een 
presentatie. De hoofdonderdelen komen successievelijk aan bod: kwaliteit, patiënteninformatie, 
versterking organisatiegraad eerstelijn, digitalisering en het kostprijsonderzoek. 
 
Ook het volgende onderwerp, de halfjaar cijfers (financieel) worden toegelicht door de 
verenigingsmanager. Een belangrijke meevaller is het gewonnen proces tegen de printerleverancier. 
 
Wat doet de Ledenraad nu eigenlijk? En hoe gaat zij te werk? Er wordt een werkgroep ingesteld die 
een handboek Ledenraad gaat opstellen, dat op het congres gepresenteerd zal worden. Belangrijk 
voor het inwerken van nieuwe leden, maar ook voor alle leden om inzicht te krijgen in wat de 
Ledenraad doet, hoe ze werkt en wat ze betekent binnen de vereniging. 
 
Maaske Treurniet wordt door de Ledenraad unaniem verkozen als nieuw VB lid. 
 
In de rondvraag wordt nog kort ingegaan op de schrapsessies van het Paramedisch Platform 
Nederland o.l.v. de Argumentenfabriek en op de Zomertoer tot nu toe. De toehoorders krijgen de 
gelegenheid een voorlopige evaluatie van deze vergadering te geven. Deze is positief, de Ledenraad 
heeft wel degelijk een stem.  
Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging voor eenieders inbreng de vergadering. 


