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1 Inleiding 
 

Het NVAVG-project ArbeidsMarktStrategie arts VG (verder te noemen ‘project AMS’) is bij aanvang 

onderverdeeld in vijf deelprojecten: 

1. Imago en marketing; 

2. Geneeskunde-opleiding; 

3. Arts VG-opleiding; 

4. Professionalisering van NVAVG; 

5. Traineeships. 

Het project heeft daarbij drie aangrijpingspunten voor verandering c.q. verbetering:  

a. Geneeskundeopleiding; 

b. Arts VG-opleiding; 

c. Landelijke ondersteuningsstructuur van de AVG. 

Om de impact van het project AMS zo groot mogelijk te maken, is in de uitvoering zoveel mogelijk 

samengewerkt met andere partijen (in alfabetische volgorde): 

• Arts VG opleiding: alle producten en diensten beschreven onder deelproject 3 ‘arts VG-

opleiding’ zijn in samenwerking met de arts VG-opleiding ontwikkeld; 

• BOXID: de Escaperoom om artsen met belangstelling voor de vervolgopleiding kennis te 

laten maken met het vak, is in samenwerking met BOXID ontwikkeld (deelproject 2);  

• Bureaus voor traineeships (BKV, Me-doc, TalentCare): de samenwerking met de bureaus 

voor traineeships wordt beschreven in deelproject 5 ‘Traineeships’; 

• Career officiers van UMC’s: in samenwerking met de career officers is gewerkt aan 

onderwijsmateriaal voor en promotie van coschappen in de arts VG-zorg (deelproject 2); 

• CINOP: in samenwerking met onderzoeksbureau CINOP is een onderzoek uitgevoerd naar 

bevorderende en belemmerende factoren voor de instroom in de arts VG-opleiding 

(deelproject 3); 

• LAD: de modelinstructie aios en anios is op gesteld door de LAD; vanuit project AMS is 

hieraan bijgedragen (deelproject 3);  

• Lettow Studios: heeft de website van de arts VG-opleiding (deelproject 3) en de website van 

de NVAVG gebouwd (deelproject 1); 

• O-bureau: heeft de projectleiding gevoerd over het project ‘Imago en marketing van de arts 

VG-opleiding’ (deelproject 3), heeft geadviseerd over de nieuwe naamgeving van het 

specialisme arts VG (deelproject 1), heeft geadviseerd over de nieuwe website van de 

NVAVG (deelproject 1), en heeft bijdragen aan het Communicatieplan van de NVAVG 

(deelproject 1);  

• NVAVG-werkgroep Onderwijs UMC’s: heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onderwijs 

voor bachelor en master geneeskundestudenten en coassistenten over de medische zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking (deelproject 2);  

• SBOH: heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het projectvoorstel (project AMS als 

geheel), het project Imago en marketing van de arts VG-opleiding (deelproject 3), en de 

samenwerking met BKV (deelproject 5); 

• VAAVG: heeft bijgedragen imago en marketing van het vak (deelproject 1) en 

professionalisering van de NVAVG en VAAVG (deelproject 4); 
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• Verenso: heeft meegewerkt aan het onderzoeken van de samenwerkings(on)mogelijkheden 

met de NVAVG (deelproject 4); 

• VGN: heeft bijgedragen aan het onderzoek van CINOP (deelproject 3) en heeft het 

projectteam geadviseerd (project AMS als geheel) 

• VWS: heeft het projectteam geadviseerd (project AMS als geheel).  

De meeste producten en diensten die het project AMS heeft opgeleverd zijn daarom coproducties. 

Tijdens de uitvoering van het project AMS bleek dat veel activiteiten tegelijkertijd bijdroegen aan: 

− zowel deelproject 1 (Imago en marketing) als deelproject 2 (Geneeskunde-opleiding); 

− zowel deelproject 1 (Imago en marketing) als deelproject 3 (Arts VG-opleiding). 

Om overlap tussen de deelprojecten 1, 2 en 3 te voorkomen is een praktische keuze gemaakt: 

− deelproject 1: bevat de werkzaamheden t.b.v. imago en marketing van de vereniging NVAVG 

en het vak in het algemeen;  

− deelproject 2: bevat de werkzaamheden t.b.v. imago en marketing van het vak gericht op de 

geneeskunde opleiding; 

− deelproject 3: bevat de werkzaamheden t.b.v. imago en marketing van het vak gericht op de 

AVG-opleiding. 

In de volgende hoofdstukken wordt per deelproject beschreven wat de voorgenomen activiteiten 

waren, welke activiteiten zijn uitgevoerd, en welke producten en diensten dat heeft opgeleverd. 

 

2 Gerealiseerde activiteiten per deelproject 
 

2.1 Deelproject 1: Imago en marketing 
 

2.1.1 Vooraf het plan 
 

Hoofdoelstelling: 

• Vergroten van de instroom in de arts VG-opleiding. 

Afgeleide doelstellingen: 

• Verbeteren van het imago en de bekendheid van de arts VG-opleiding; 

• Verbeteren van het imago en de bekendheid van het arts VG-vak.  

Mogelijke projectactiviteiten: 

• Verbeteren van bekendheid van arts VG-opleiding; 

• Verbeteren van imago van arts VG-opleiding; 

• Verbeteren van werving van sollicitanten voor opleidingsplaatsen; 

• Verbeteren van bekendheid van arts VG-zorg; 

• Verbeteren van imago van arts VG-zorg; 

• Eventueel aan te vullen door O-bureau.  
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O-bureau is een communicatiebureau voor maatschappelijk betrokken merken. O-bureau is met 

financiële steun van de SBOH ingehuurd door de arts VG-opleiding om te helpen bij het vergroten 

van de instroom in de arts VG-opleiding. 

Binnen deelproject 1 heeft O-bureau de projectleiding m.b.t. het imago en de marketing van de arts 

VG-opleiding. Projectmedewerkers van het NVAVG-project AMS voeren projectwerkzaamheden uit 

onder projectleiding van O-bureau. 

Binnen deelproject 1 heeft het NVAVG-project AMS zelf de projectleiding m.b.t. het imago en de 

marketing van de NVAVG en het arts VG-vak. Projectmedewerkers van O-bureau helpen bij het 

vernieuwen van de website van de NVAVG onder projectleiding van het project AMS. 

 

2.1.2 Gerealiseerd 
 

Aan deelproject 1 ‘Imago en marketing’ is gedurende de gehele projectperiode gewerkt door 

afwisselend één of twee projectmedewerkers van project AMS. 

In het eerste jaar van project AMS was O-Bureau in opdracht van de arts VG-opleiding (verder te 

noemen Vervolgopleiding) bezig met het optimaliseren van het imago en de marketing van de 

Vervolgopleiding. Vanuit project AMS heeft een projectmedewerker input geleverd aan dit imago- 

en marketingproject namens de NVAVG én meegewerkt aan de ontwikkeling van producten en 

diensten t.b.v. het imago en de marketing van de Vervolgopleiding. De producten en diensten die dit 

heeft opgeleverd worden, zoals uitgelegd in de inleiding, beschreven onder deelproject 3 ‘Arts VG-

opleiding’.  

Vanaf het tweede jaar van project AMS hebben projectmedewerkers gewerkt aan het optimaliseren 

van de marketing en communicatie van de NVAVG zelf. Daarbij is, met instemming van de 

Vervolgopleiding, dankbaar gebruik gemaakt van de producten en diensten die in samenwerking 

tussen O-Bureau en de Vervolgopleiding voor de Vervolgopleiding waren ontwikkeld.  

Vanaf het twee jaar van project AMS is O-Bureau achtereenvolgens betrokken bij (1) de ontwikkeling 

van een nieuwe naam voor het specialisme, (2) het moderniseren van de website van de NVAVG, en 

(3) het opstellen van een professioneel communicatieplan voor de communicatie van de NVAVG met 

haar (potentiële) leden en haar stakeholders. 

Deelproject 1 ‘Imago en marketing’ heeft de volgende resultaten en producten opgeleverd: 

• Ontwikkelen en vaststellen van een nieuwe, meer wervende naamgeving, van het 

specialisme: AVG wordt arts VG. In dit intensieve traject met de leden zijn veel mogelijke 

nieuwe namen de revue gepasseerd, die het uiteindelijk niet gehaald hebben; 

• Ontwikkeling en live-gang van een nieuwe website voor de NVAVG: https://nvavg.nl/ 

✓ Modernere vormgeving; 

✓ Actualisering van de verouderde content van de website; 

✓ Nieuwe aansprekende foto's van artsen VG aan het werk; 

✓ Website die aios en zij-instromers qua beeldmateriaal en inhoud meer aanspreekt 

en daardoor wervender is; 

✓ Aansluiting van de vormgeving van de NVAVG-website bij de vormgeving van de 

website van de AVG-opleiding;  

https://nvavg.nl/
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• Opstellen van een professioneel, meerdere jaren bruikbaar, communicatieplan voor de 

NVAVG. 

 

2.2 Deelproject 2: Geneeskunde-opleiding 
  

2.2.1 Vooraf het plan 
 

Hoofdoelstelling: 

• Vergroten van de instroom in de arts VG-opleiding. 

Afgeleide doelstellingen: 

• Verbeteren van het imago en de bekendheid van de arts VG-opleiding bij geneeskunde-

studenten; 

• Verbeteren van het imago en de bekendheid van het arts VG-vak bij geneeskunde-

studenten.  

Mogelijke projectactiviteiten:  

• Per universiteit bevorderen van opnemen van onderwijs over gezondheid van mensen met 

een verstandelijke beperking in onderwijscurriculum: 

ꟷ Per universiteit inventariseren van huidige onderwijsaanbod over gezondheid van 

mensen met een verstandelijke beperking in bachelor- en masterfase; 

ꟷ Ontwikkelen van onderwijsaanbod over gezondheid van mensen met een 

verstandelijke beperking voor bachelor- en masterstudenten. 

• Faciliteren van docenten van geneeskundeopleidingen: 

ꟷ Uitvoeren van behoefteonderzoek onder (potentiële) docenten; 

ꟷ Ontwikkelen van ‘toolkit’ van onderwijsmethoden en -materialen over gezondheid 

van mensen met een verstandelijke beperking voor bachelor- en masterfase. 

 

2.2.2 Gerealiseerd 

  
Aan deelproject 2 ‘Geneeskunde-opleiding’ is gedurende de gehele projectperiode gewerkt door 

afwisselend één of twee projectmedewerkers. 

De twee projectmedewerkers hebben samengewerkt met de NVAVG-werkgroep ‘Onderwijs UMC’s’. 

Geïnventariseerd is wat binnen de 8 UMC’s het huidige onderwijsaanbod is m.b.t. de medische zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking, zowel wat betreft de bachelor- en masterfase, als 

het aanbieden van coschappen. 

Voor coassistenten en hun begeleiders is een toolkit ontwikkeld met informatie over: leerdoelen van 

het coschap; literatuur; video’s; toetsen en begeleiden van de coassistent; globaal 

onderwijsprogramma. De werkgroepleden hebben binnen hun UMC contact gelegd met career 

officers om een coschap VG te promoten. Een regiokaart waar coschappen VG mogelijk zijn, is te 

vinden op de vernieuwde NVAVG-website vanaf najaar 2022. 
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Voor coassistenten is een e-learning ontwikkeld, de laatste puntjes worden nog op de i gezet. De 

verwachting is dat deze e-learning in oktober 2022 live gaat. Ook is een pilot ‘online-onderwijs 

coassistenten’ uitgevoerd. Dit online-onderwijs wordt na afronding van het project 

Arbeidsmarkstrategie door de arts VG-opleiding gecontinueerd en georganiseerd. Voorlopig is 

financiering voor 2 jaar bij de NVAVG geregeld. 

Verder is er een plan gemaakt voor borging onderwijs geneeskunde opleiding. Een deel van deze 

adviezen is overgenomen en wordt deels gefinancierd door nieuwe subsidie richtlijnen en een klein 

deel (online-onderwijs) door de NVAVG zelf. 

Deelproject 2 ‘Geneeskunde-opleiding’ heeft de volgende resultaten en producten opgeleverd: 

• Leerdoelen van het coschap; 

• Notitie begeleiden coassistent; 

• Notitie programma coassistent; 

• Toolkit voor coassistenten; 

• E-learning voor coassistenten;  

• Geactualiseerde taakomschrijving van de Werkgroep onderwijs UMC’s; 

• Etalage coschappen in regiokaart; 

• Kaart/overzichtslijst waar coschappen; 

• Coördinatie/ organisatie coschappen; 

• Onderwijsproducten voor bachelor; 

• Tips voor stageplekken; 

• Uitwisseling van ervaringen van begeleiders en coassistenten; 

• Collectieve online terugkomdag voor coassistenten. 

 

2.3 Deelproject 3: Arts VG-opleiding 
 

2.3.1 Vooraf het plan 
 

Hoofdoelstelling: 

• Vergroten van de instroom in de arts VG-opleiding. 

Afgeleide doelstellingen: 

• Verbeteren van de toegankelijkheid van de arts VG-opleiding; 

• Vergroten van de capaciteit van de arts VG-opleiding (voldoende kwalitatief goede 

opleidingsplaatsen en opleiders).   

Mogelijke projectactiviteiten: 

• Vergroten van opleidingscapaciteit van arts VG-opleiding 

ꟷ uitvoeren van onderzoek naar mogelijkheden om de opleidingscapaciteit te 

vergroten;  

ꟷ opstellen en uitvoeren van plan van aanpak. 

• Verbeteren van toegankelijkheid van arts VG-opleiding (spreiding over het land; meer 

online-onderwijs aanbieden) 
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ꟷ uitvoeren van behoefteonderzoek onder geneeskundestudenten, basisartsen, 

(potentiële) zij-instromers en (potentiële) opleiders; 

ꟷ opstellen en uitvoeren van plan van aanpak. 

 

2.3.2 Gerealiseerd 
 

Aan deelproject 3 ‘Arts VG-opleiding’ is gedurende de gehele projectperiode gewerkt door 

afwisselend één of twee projectmedewerkers. 

In samenwerking met onderzoeksbureau CINOP en in afstemming met branchevereniging VGN is 

een onderzoek uitgevoerd naar bevorderende en belemmerende factoren voor de instroom in de 

arts VG-opleiding. Het onderzoek bestond uit een documentenanalyse, interviews en enquêtes 

onder stakeholders (onder meer geneeskundestudenten, basisartsen, zij-instromers, aiossen en 

opleiders). Het onderzoek heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport en een overzicht met quick 

wins en lange termijnoplossingen.  

Wat betreft de toegankelijkheid arts VG-opleiding is er samen met AVG-opleiding gewerkt aan meer 

opleidingsplaatsen in de praktijk. Enerzijds meer opleidingszorginstellingen, maar er wordt daarnaast 

gestart met een pilot regionale opleidingsgroep. Verder is online-onderwijs nu structureel 

ingebouwd in de arts VG-opleiding. Om de week is er fysiek onderwijs in Rotterdam, Utrecht of 

elders en de andere week is het onderwijs online. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen van de 

arts VG-opleiding en SBOH om een 2e opleidingslocatie in Zwolle te starten in 2023 en wordt in de 

toekomst bekeken of 2x per jaar met de opleiding starten ook mogelijk is bij voldoende animo. Deze 

plannen worden verder uitgewerkt door de arts VG-opleiding. 

Deelproject 3 ‘Arts VG-opleiding’ heeft de volgende resultaten en producten opgeleverd: 

• Onderzoeksrapport van bureau CINOP over bevorderende en belemmerende factoren voor 

de instroom in de AVG-opleiding; 

• Aansprekende foto’s; 

• Video voor werving; 

• Nieuwe PR-middelen (banner, briefpapier, basisfolder, visitekaartjes, meeloopkaarten, e-

mailhandtekening, achtergrond videomeeting, basistemplate PPT, basistemplate folders); 

• Nieuwe website arts VG-opleiding: https://avgopleiding.nl/; 

• Nieuwe basisadvertenties; 

• Contentplan social media; welke kanalen, inclusief workshops schrijven en plaatsen; 

• Arts VG escaperoom; aparte advertentie online; 

• Nieuwe taakomschrijving pr-commissie; 

• Bijdrage aan modelinstructie aios en anios ; 

• Meerdere PR-koffers met actueel PR-materiaal; 

• Pr-kalender beurzen/ congressen/ speeddates; 

• Folder meeloopdagen. 

 

  

https://avgopleiding.nl/
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2.4 Deelproject 4: Professionalisering van NVAVG 
  

2.4.1 Vooraf het plan 
 

Hoofdoelstelling: 

• Vergroten van de instroom in de arts VG-opleiding. 

Afgeleide doelstellingen: 

• Verbeteren van het imago en de bekendheid van het arts VG-vak. 

• Versterken van de landelijke ondersteuningsstructuur (NVAVG) van het vak arts VG.  

Op dit moment maken de NVAVG en arts VG een succesvolle periode door m.b.t. de erkenning van 

het nut en de noodzaak van het specialisme. De NVAVG en de arts VG maken echter ook een 

moeilijke periode door vanwege het tekort aan artsen VG en de voorwaarden die de beroepsgroep 

‘huisartsen’ stelt aan het verlenen van huisartsenzorg aan mensen met een verstandelijke beperking 

die wonen in een instelling. Op dit moment dreigen het bestuur en bureau van de NVAVG aan het 

succes van het specialisme ten onder te gaan. Er komen zoveel vragen op het gebied van organisatie 

en financiering van de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking op de NVAVG 

af, dat redelijkerwijs niet meer van bestuur en bureau verwacht kan worden dat zij al deze vragen 

adequaat oppakken. Het bestuur en bureau van de NVAVG worden overvraagd en dat leidt tot 

overbelasting van bestuursleden, omdat zij naast hun betaalde baan als onbetaald bestuurslid te 

veel uitvoerende werkzaamheden op zich moeten nemen, omdat het bureau van de NVAVG te klein 

is.   

Mogelijke projectactiviteiten: 

• Versterken van bestuurlijke- en bureauorganisatie van NVAVG: 

• Samenwerken met bureauorganisaties van belendende beroepsgroepen: 

• Samenwerken met bureauorganisatie van VGN. 

 

2.4.2  Gerealiseerd 
 

Aan deelproject 4 ‘Professionalisering NVAVG’ is gedurende de gehele projectperiode gewerkt door 

afwisselend één of twee projectmedewerkers. 

In het kader van dit deelproject zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Beschrijven van een nieuwe werkwijze van bestuur, commissies, werkgroepen en bureau in 

een aantal notities; 

• Avisering van het bestuur en van de Algemene ledenvergadering van de NVAVG over de 

koers; 

• Inhoudelijk organiseren en begeleiden van twee heidagen met bestuur en bureau over de 

nieuwe werkwijze;   

• Opstellen van een meerjarenbeleidsplan en begroting; 

• In kaart brengen (inhoudelijk, organisatorisch en financieel) van mogelijkheden tot 

intensieve samenwerking met Verenso op bestuurlijk- en bureau-niveau; 
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• Opstellen van een projectvoorstel 'Praktijkvoering arts VG' gericht op een doelmatige inzet 

van de huidige beroepsgroep artsen VG. 

 

Deelproject 4 ‘Professionalisering NVAVG’ heeft de volgende resultaten en producten opgeleverd: 

• Introductie en evaluatie van een nieuwe werkwijze met bestuurlijke portefeuilles; 

• Notitie waarin de nieuwe werkwijze bestuur en bureau wordt beschreven; 

• Notitie waarin de nieuwe taken en bevoegdheden van commissies en werkgroepen worden 

beschreven; 

• Notitie waarin het nieuwe werkproces van de bestuursvergaderingen wordt beschreven; 

• Opstellen en implementeren van een standaard-covernotitie die wordt toegevoegd per 

agendapunt of vergaderstuk van de bestuursvergadering om doelmatige bespreking en 

besluitvorming te bevorderen; 

• Mandaat-formulier waarin bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen 

bestuursleden en bureaumedewerkers 

• Meerjarenbeleidsplan; 

• Meerjarenbegroting in combinatie met toekomstvisie op uitbreiding van het bureau; 

• Verslag van de samenwerkings(on)mogelijkheden met Verenso; 

• Projectvoorstel Praktijkvoering artsen VG.   

 

2.5  Deelproject 5: Traineeships 
  

2.5.1 Vooraf het plan:  
 

Hoofdoelstelling: 

• Vergroten van de instroom in de Arts VG-opleiding. 

Afgeleide doelstellingen: 

• Artsen kennis laten maken met AVG-zorg middels traineeships.  

Mogelijke projectactiviteiten: 

• Creëren van werkervaringsplaatsen (traineeships): 

ꟷ Onderzoeken van mogelijkheden om traineeships te organiseren en financieren;   

ꟷ Onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden inzake traineeships met andere 

(belendende geneeskundige specialismen); 

ꟷ Opstellen en uitvoeren plan van aanpak.  

 

2.5.2 Gerealiseerd 
 

Aan deelproject 5 ‘Traineeships’ is gedurende de gehele projectperiode gewerkt door afwisselend 

één of twee projectmedewerkers. 

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het organiseren en financieren van een nieuw op 

te zetten traineeship voor de arts VG. Daarbij is met diverse stakeholders gesproken, waaronder de 
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SBOH, VGN en BKV. Geconcludeerd is dat het op dit moment niet haalbaar/lonend is om een nieuw 

traineeship op te zetten. De focus is daarna gelegd op het samenwerken met reeds bestaande 

aanbieders van traineeships voor de toekomstige arts VG. Er is een goede relatie opgebouwd met 

BKV en Talentcare. Het gemeenschappelijke doel van de aanbieders en de NVAVG is om basisartsen 

kennis te laten maken met het vak van de arts VG. Er is meerdere malen gebruik gemaakt van het 

netwerk van de NVAVG om gesprekken te voeren over de plaatsing van trainees. Dit heeft nog niet 

tot een daadwerkelijke plaatsing geleid. Daarnaast heeft de PR-commissie meegewerkt aan het 

promoten van een arts VG traineeship bij BKV en is er door Talentcare een inspiratiesessie over het 

vak van de arts VG georganiseerd. Het onderwerp werkervaringsplaatsen blijft een plek houden op 

de agenda van het NVAVG bestuur. 

  


