Passie voor het vak is
kenmerkend voor werkers in de
gezondheidszorg. Als organisatie
voor en door artsen wil KNMGdistrict Groningen deze passie
ondersteunen en bevorderen door
in de provincie Groningen te
fungeren als partner en
intermediair voor niet alleen alle
artsen, maar nadrukkelijk ook de
studenten Geneeskunde. Waar
van toepassing dient men
hieronder bij het woord ‘artsen’
zeker ook ‘studenten
Geneeskunde’ te lezen.
Mede door in het bestuur van ons
district te zorgen voor een goede
afspiegeling van de artsenstand
én door een actieve
vertegenwoordiging van
studenten en artsen in opleiding
wordt invulling van deze missie
mogelijk.

Student-bestuurslid gezocht
Per 1 maart 2014 zoekt het KNMG districtsbestuur Groningen een nieuw student-bestuurslid.
Als student-lid van het bestuur organiseer je verscheidene activiteiten voor de
geneeskundestudenten uit Groningen, zoals een workshop tijdens het ISCOMS of een
informatieve thema-avond. Vanuit het KNMG district Groningen worden ook andere
activiteiten georganiseerd waar je als lid van het bestuur aan mee kunt werken.
Daarnaast vervullen de student-bestuursleden samen de secretariële functie binnen het
bestuur. Dit houdt in dat je de agenda opstelt voor de maandelijkse vergadering, notulen
schrijft en de bestuursmail bijhoudt. Voor deze secretariële werkzaamheden krijg je een
financiële vergoeding.
Al met al zal dit je enkele uren per week kosten en is het goed te
combineren met studie en overige bezigheden. We geven de voorkeur aan iemand die langer
dan een jaar beschikbaar is.
Lijkt dit je wat? Solliciteer dan door een motivatiebrief en CV naar info@knmg-groningen.nl
te sturen vóór 5 februari 2014. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van
10 februari.

Over KNMG district Groningen
Ondersteuning van artsen
KNMG-district Groningen wil een platform zijn waar artsen elkaar kunnen vinden, ervaringen
kunnen delen en (discipline-overstijgende) scholing kunnen krijgen. Middels dit
interdisciplinaire platform wordt het mogelijk gemaakt dat artsen gezamenlijk nadenken over
het veranderende zorglandschap.
Stimuleren van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van artsen voor de
gezondheidszorg

KNMG-district Groningen wil als intermediair optreden tussen overheid en artsen om
het maatschappelijk engagement van artsen tot uiting te laten komen, vorm te geven en
met hun hulp ontwikkelingen in de gezondheidszorg kritisch te volgen.
Voortrekkersrol in de gezondheidszorg

KNMG-district Groningen wil een platform zijn om artsen in Groningen in staat te
stellen ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over ontwikkelingen en
verbeteringen in de zorg. Daarnaast wil zij de implementatie faciliteren van
vernieuwingen en/of hervormingen die leiden tot een effectieve verbetering van de
zorg.
KNMG on tour
De KNMG tracht de verbinding tussen arts en maatschappij te bevorderen teneinde de
wisselwerking te bevorderen en te verbeteren. Vanuit dit oogpunt zal de KNMG district
Groningen in het najaar van 2013 starten met een reeks discussieavonden in de provincie, de
“KNMG on tour”. Met deze avonden hoopt het district het gesprek aan te gaan met patiënten
door hen inzicht te verschaffen in het denkproces van de arts. Bij de organisatie van deze
KNMG on tour streeft de KNMG naar een samenwerking met de – bij voorkeur regionale –
federatiepartners van de KNMG. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan het
interdisciplinaire karakter van de KNMG.
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