Gebruikersvereniging van WebHIS Call Manager en WebHIS Waarneming

NIEUWSFLITS, september 2020
Communicatie bestuur Hagedis → leden
Op 14 september jl. heeft er in Utrecht een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen
CGM en Hagedis. Vanuit CGM waren hierbij aanwezig: Rudolf Verwoert en Machiel
Belderbos, Peter Eickmans sloot telefonisch aan. In deze nieuwsflits tref je de
onderwerpen aan die zijn besproken tijdens het bestuurlijk overleg. Indien je input hebt
voor dergelijke overleggen, dan kan je dit mailen naar het secretariaat van Hagedis:
info@office-queens.nl
Vacatures Applicatiecommisie
De Applicatiecommissie van de gebruikersvereniging Hagedis levert een belangrijke
bijdrage als het gaat om de ontwikkeling van Call Manager. Daarnaast beoordeelt
de commissie de ingediende wensen op noodzaak en haalbaarheid voor alle gebruikers
van Call Manager.
Door wisseling en einde van de zittingsperiode van een aantal medewerkers is
de applicatiecommissie op zoek naar één huisarts, één assistente en
één applicatiebeheerder ter vervanging van de huidige leden. Verder is door vertrek van
de huidige voorzitter de commissie per direct op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Voor de nieuwe leden geldt dat zij ongeveer vier keer per jaar aanwezig zijn bij het
overleg van de applicatiecommissie in Zoetermeer bij CGM. Daarnaast krijgen zij toegang
tot de ingediende wensen en kunnen hierop reageren.
Van de voorzitter wordt verwacht deze de vergaderingen samen met de secretaris
voorbereidt en de vergadering leidt.
Daarnaast is de voorzitter van de applicatiecommissie tevens lid van het bestuur van
Hagedis. Dit betekent dat de voorzitter meedenkt over de strategie en jaarlijkse plannen
van Hagedis. Het bestuur heeft meerdere keren per jaar overleg met CGM en daarnaast
twee algemene ledenvergaderingen met de leden van Hagedis.
Heb je interesse in één van de openstaande vacatures binnen de applicatiecommissie
of vragen neem dan contact op met het bestuur van Hagedis via de mail info@officequeens.nl
Ontwikkeltraject nieuwe systeem van CGM
CGM wil de gebruikers graag meenemen in het ontwikkelproject. Qua tijdinvestering gaat
het om 2x per jaar een halve dag. CGM denkt aan circa 5 gebruikers. Indien men zich
hiervoor beschikbaar wil stellen kan dit worden gemeld aan het secretariaat van Hagedis
(info@office-queens.nl)
Eerstvolgende ledenvergadering
De eerstvolgende ledenvergadering is verplaatst naar donderdag 5 november van
14.00-15.30 uur. We vergaderen in het NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 in
Nieuwegein.
Aanmelden kan nu al via Esther Beels: info@office-queens.nl. In verband met de
coronamaatregelen en het registratieproces van de locatie is het belangrijk dat we weten
wie er komt.
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