
Laat uw stem horen,
word lid van de NPA Deelnemersraad

Sinds 2014 is er een NPA Deelnemersraad die met NPA meedenkt.  
Wij zijn erg blij met de input die de raad ons biedt om de inhoud en de 
uitvoering van de certificeringen verder te ontwikkelen. Het helpt ons 
om nog beter aan te sluiten bij de behoeften vanuit de deelnemers.  
Zo heeft de Deelnemersraad bijvoorbeeld een actieve bijdrage geleverd 
aan de totstandkoming van NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0.

Waarom een Deelnemersraad?
“Certificering moet doelmatig zijn  
en dicht bij de praktijk staan.  
De deelnemersraad is nodig om  
te zorgen dat NPA meer van de  
deelnemers zélf is en minder van de 
wereld om ons heen. De raad moet  
een goede afspiegeling zijn van  
deelnemers, en er voor zorgen dat  
de directie positief kritisch  
wordt gevolgd en geadviseerd.”

Aldus de voorzitter van de NPA Deelnemersraad, 
Geert Jan van Loenen, huisarts te Hengelo.

Advies over
Onder leiding van de voorzitter adviseert de 
raad NPA onder andere over het volgende:  
• de inhoud en uitvoering van de

certificeringen van NPA; 
• het prijsbeleid van NPA;
• de gewenste ondersteuning van

de deelnemers;
• de samenhang met andere schema’s

voor certificering;
• het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Zo helpt de raad NPA om de certificeringen en 
de communicatie met deelnemers continue te 
verbeteren en actueel te houden.  

Praktisch 
Tweemaal per jaar zit de deelnemersraad van 
NPA met de directie aan tafel om haar input te 
geven. De voorzitter van de Deelnemersraad is 
het eerste aanspreekpunt voor de directie. Ieder 
lid van de deelnemersraad kan onderwerpen ter 
bespreking aandragen via de secretaris en/of de 
voorzitter. De voorzitter en secretaris stellen in 
overleg de agenda op. 

Vergoeding
Voor elke vergadering ontvangen de leden 
vacatiegeld en reiskostenvergoeding. 

Uw aanmelding
Wilt u uw stem extra kracht bijzetten en 
meehelpen aan de ontwikkeling van de  
certificeringen van NPA? Meld u dan aan  
als lid van de NPA Deelnemersraad door  
een bericht te sturen aan deelnemersraad@ 
praktijkaccreditering.nl t.a.v. Jean van Wersch, 
Hoofd Kwaliteit.
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