Jaarplan KNMG district Amsterdam/Noord-Holland 2022
Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan voor 2022 van KNMG District Amsterdam / Noord-Holland. Vragen
en opmerkingen naar aanleiding van dit document kunt u stellen aan onze secretaris per
e-mail via dit mailadres.

Visie en doel District Amsterdam / Noord-Holland
Leer, denk en praat mee met je collega’s over onderwerpen en ontwikkelingen die iedere
(toekomstige) arts aangaat op individueel en maatschappelijk niveau. Het doel van district
Amsterdam / Noord-Holland is een verbinding te zijn tussen artsen van verschillende
disciplines, om een ontmoetingsplaats te zijn waar laagdrempelig kennis en contacten
kunnen worden uitgewisseld. Wij streven ernaar de belangen van alle leden uit de regio te
behartigen door in '(medisch) contact’ te blijven met elkaar en voor elkaar! De lezing wordt
indien mogelijk dan ook afgesloten met een netwerkborrel.

Activiteitenplan in 2022
Om onze missie invulling te geven, willen wij onderstaande activiteiten in 2022
realiseren met inachtneming van de geldende corona-maatregelen.
De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden, de pubquiz is speciaal gericht op de
geneeskunde student en de jonge arts. Om met elkaar in contact te blijven, zijn wij
voornemens om:
1. Een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren (jaarlijks bij voorkeur in januari).
2. De “pubquiz” te organiseren (1x jaarlijks).
3. Themabijeenkomsten organiseren
4. De achterban te informeren en contact mee te houden door middel van het eigen
gedeelte op de website van de landelijke KNMG-website districtspagina

7. Contact te onderhouden met de reeds bekende regionale contacten en contact te leggen
met nieuwe mogelijke regionale partners die interessant zijn voor de KNMG om op
de hoogte te blijven van wat er speelt in de regio.
8. Een jaarverslag op te stellen en het formuleren van een activiteitenplan en dit
publiceren op de website.
9. Het onderhouden van de samenwerking tussen de KNMG landelijk en de andere
districten en de regionale federatiepartners.
De geplande activiteiten voor 2022 zullen via onze verschillende (social-media) kanalen
bekend worden gemaakt.
U kunt ons volgen via LinkedIn, Facebook (als KNMG district Amsterdam/Noord-Holland) en
de district-pagina KNMG-website.
Programma:
07-02-2022 Nieuwjaarsbijeenkomst: Een frisse blik op de zorg. Online workshop
08-03-2022 Tuchtklachten en Openheid. Online bijeenkomst
18-05-2022 Nicolaes Tulp Symposium 2022
Datum (en vorm) nog niet bekend:
● Pubquiz
● Doctor on board
● Diversiteit/inclusiviteit
Graag tot ziens op onze bijeenkomsten!

