Trainingen, scholingen voor huisartsenpraktijken in achterstandswijken
Samenwerkingsverbanden van huisartsen in Arnhemse achterstandswijken, zoals gezondheidscentra,
(A-)HOED-en of andere samenwerkingsvormen (bijv. Hagro) kunnen onder de noemer ‘projecten
eerstelijnscentra’ bij het Arnhems Fonds Achterstandswijken een aanvraag doen voor financiering
van één of meer projecten. Zo’n project kan ook een gezamenlijke training of scholing van
praktijkmedewerkers zijn.
Naast deze trainingen en scholingen, die samenwerkingsverbanden zelf organiseren zijn er ook
trainingen en scholingen die op stedelijk niveau vanuit het achterstandsfonds worden georganiseerd.
Deze worden direct vanuit het achterstandsfonds gefinancierd en niet als project van een
eerstelijnscentrum.
Er is een overzicht van trainingen en scholingen waar de afgelopen jaren ervaring mee is opgedaan.
Om dit overzicht actueel te houden, levert de aanvrager na afloop van de training of scholing een
kort verslag in. Het format hiervoor wordt bij de goedkeuring van de aanvraag verstrekt.
Hieronder staat beschreven wat de criteria zijn voor het aanvragen van (mede)financiering van
trainingen en scholingen.
Criteria voor financieringsaanvragen van eigen trainingen en scholingen
Om voor (mede)financiering door het achterstandsfonds in aanmerking te komen, dient een
aanvraag te voldoen aan de volgende criteria:
•

het onderwerp van de scholing of training is gerelateerd aan achterstandsproblematiek

•

de training of scholing wordt verzorgd door een erkende trainer, bijv. uit het overzicht van
trainingen en scholingen in bijlage 1

•

in de aanvraag kunnen de volgende kosten voor vergoeding worden opgenomen:
− kosten trainer – offerte bijvoegen
− kosten accommodatie, catering – mits eenvoudig

•

voor eigen rekening van het samenwerkingsverband zijn:
− uren huisartsen
− uren praktijkmedewerkers

N.B:
Er is geen maximum voor de vergoeding van de kosten, maar het bestuur van Stichting AFA
beoordeelt wel of de opgevoerde kosten reëel zijn.
Aanvragen kunnen via de mail of schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van Stichting AFA.
Contactpersoon:
Annelies Diependaal van Zeeland
e-mail: info@afa-arnhem.nl
p/a Proscoop, Lage Bergweg 10, 7361 GT Beekbergen

