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Inleiding
Sinds 2009 is de PR-commissie ingesteld. Deze commissie zijn ambassadeurs die gericht
zijn op enerzijds het werven van basisartsen en coassistenten om tot grotere instroom in
de AVG-opleiding te komen en anderzijds op het zichtbaarder maken van de AVG en het
vak, ook voor andere specialisten.

Taken en rollen commissie
De PR-commissie heeft de volgende taken:
1. Maken van een evenementen agenda (congressen, beurzen, speeddates) en
organiseren bemensing;
2. Deelnemen aan beurzen, congressen en speeddates om basisartsen
geïnteresseerd te krijgen voor het vak/de opleiding;
3. Informeren en begeleiden ambassadeurs uit de 2e schil;
o Wegwijs maken in PR
o Vaste aanspreekpunten
o Mensen die zelf affiniteit hebben
4. Beheer van de PR-koffers, banners, escaperooms, pr-middelen;
5. Contacten leggen met carreerofficers, organisators van congressen en beurzen;
6. Social media beheer en inzet voor pr-activiteiten die komen, vlogs over vak,
contentkalender etc;
7. Podcasts maken over: AVG en het vak, etc;
8. Casuïstiek ontwikkelen voor pr-doeleinden;
9. Meeloopdagen basisartsen organiseren;
10. Aanspreekpunt voor trainees, coassistenten voor info vak;
11. Actualiseren website;
12. Beheer mailbox pr-commissie;
13. Evalueren van pr-activiteiten.
Rollen in commissie:
❖ Voorzitter: algehele coördinatie, aanspreekpunt NVAVG, agenda vergadering
opstellen, voorzitten vergadering
❖ Secretaris: notulen, mail (overzicht en verdelen), jaarplanning, actualisatie
website
❖ Commissielid aanspreekpunt 2e schil
❖ Commissielid social media: overzicht houden, coördineren, contentkalender
❖ Commissielid meeloopverzoeken

❖ Commissielid congressen
❖ Commissielid materiaalbeheer
❖ Commissielid financiën: overzicht budget, kosten congressen, PR-materiaal;
budget in overleg met bestuurslid NVAVG
Samenstelling commissie
De PR-commissie bestaat uit tenminste acht leden, een mix van AVG’s en aiossen
waarvan er bij voorkeur één afgevaardigde is vanuit het NVAVG bestuur en er minimaal
één afgevaardigde is vanuit het VAAVG bestuur. De commissie wordt ondersteund door
de beleidsmedewerker. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter waarbij de
voorzitter niet de afgevaardigde uit het NVAVG bestuur kan zijn. De portefeuillehouder
deskundigheid van het bestuur wordt geïnformeerd bij wijzigingen samenstelling
commissie. Naast de PR-commissie wordt er gewerkt met een vaste groep
ambassadeurs, de 2e schil. Deze ambassadeurs worden ook ingezet bij PR-activiteiten
zoals beurzen, congressen, social media.

Afstemmen commissie
De commissie vergadert 6x per jaar één uur per keer online. Er is een jaarplanning van
vergaderdata. Er wordt vooraf een agenda gemaakt door de voorzitter. Besluitenlijst en
actiepuntenlijst worden vastgelegd van elke vergadering door secretaris. Afstemmen
gebeurt naast de vergaderingen via whatsapp en in het aparte teams-kanaal PRcommissie.

Terugkoppeling en verslaglegging commissie
Jaarlijks wordt er een plan van aanpak gemaakt door de commissie. Ook wordt er
jaarlijks voortgangsrapportage gemaakt en gestuurd naar de portefeuillehouder
deskundigheid bestuur en input aangeleverd aan secretariaat voor ALV en het
jaarverslag. Eén commissielid heeft de actualisatie van de website als aandachtspunt. In
het TAVG kunnen artikelen geplaatst worden die PR betreffen.

Middelen commissie
Voor secretariële ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van het NVAVGsecretariaat. Er worden afspraken gemaakt over het beschikbare PR-budget met de
portefeuillehouder deskundigheid bestuur. Voor declaratie van overige kosten anders dan
reiskosten is toestemming van portefeuillehouder deskundigheid bestuur nodig.
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