
  
 

Opdracht O&I commissie voor regio Eemland 
 

Tijdens de ALV van de HCE op 7 maart 2018 is besloten een commissie O&I te formeren voor de regio 

Eemland. 

 

Verantwoording: 

- De HCE ziet toe op het beleid van HE en zo ook op de implementatie O&I 

- De HCE vertegenwoordigt de achterban 

- Op verzoek van HCE is de commissie O&I geformeerd die het bestuur van HE zal adviseren. 

- De commissie wordt gefaciliteerd door Huisartsen Eemland B.V. in de vorm van een technisch 

voorzitter en een notulist 

 

Opdracht aan de commissie 

 

De commissie heeft tot taak om: 

1. De huidige GEZ en OWZ en de ‘witte vlekken’ in de regio in kaart te brengen. 

2. De kansen en bedreigingen te inventariseren van de implementatie van het O&I Inkoopbeleid 2019 

zoals voorgesteld door Zilveren Kruis. 

3. O&I ‘partners’ in andere regio’s en/of brancheverenigingen te consulteren. 

4. Op basis van bovenstaande voorstellen te doen aan het HE bestuur voor te ontwikkelen beleid voor 

O&I in de regio. 

5. de HCE-leden (achterban) te betrekken bij de planvorming mbt de O&I transitie in onze regio. 

 

Met als doel te komen tot een breed gedragen visie op een regioplan O&I wat de grondslag kan zijn voor 

contractering. 

 

Structuur 

- De leden zijn een bij voorkeur een afvaardiging van de regio (OWZ,GEZ, Geen) 

- Per 1 juli zitten in de commissie: 

 

 Frans Fluitsma,  GEZ vathorst 

 Willem Bavinck , OWZ Elzis 

 Chantal Emaus OWZ de Koppeling, Sagenhoek en Orion 

 Karin Ekhart, Leusden OWZ Elzis 

 Joop Raams, Kattenbroek  

 Annemarie Drenth GEZ Achterveld  

 Stephanie van Gelder, Askeplepios 

 Marleen Buijs, Hoevelaken  

 Siemen Winter 

Vacatiegeld 

- Uren worden vergoed volgens de vacatiegeldenregeling van HE en een presentielijst tijdens de 

vergaderingen. Het tarief voor vacatiegelden is bij HE gelijk aan het ANW huisartsentarief. 

 

Tijdspad 

- zie bijlage 

 

 

Vastgesteld door de O&I commissie op 11 juli 2018 


