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Beste leden,
Op dinsdag 13 maart jl. heeft de voorjaarsledenbijeenkomst van onze vereniging plaatsgevonden in
Soesterduinen. Het was een zinvolle en heel goed bezochte bijeenkomst met geaccrediteerde
nascholing.
Ledenvergadering
We zijn de avond gestart met een korte ledenvergadering, waarbij onze voorzitter, Mirjam Mouton,
aankondigde dat ze in Jan Aertsen een opvolger heeft gevonden voor het voorzitterschap van de ZFB.
In de najaarsledenvergadering zal zijn opvolging aan de leden worden voorgedragen.
We zijn heel blij dat we in de persoon van Jan een goede opvolger voor Mirjam gevonden hebben.
Financiën
Hierna heeft Remi Severeijns de financiële cijfers toegelicht.
Remi liet zien dat de vereniging financieel gezond is maar dat we door verschillende zinvolle
activiteiten van het afgelopen jaar interen op de reserves. Het voorstel van het bestuur van de ZFB is
om de contributie te verhogen. We zullen dit in de najaarsledenvergadering voorleggen aan de
leden.
De kascommissie is inmiddels ingericht dankzij de aanmelding van Jaap Hak.
Presentatie door Han Hullen over de Second opinion
Na de ledenvergadering heeft Han hullen toegelicht hoe het proces bij de landelijke pool
bedrijfsartsen second opinion, inmiddels is ingericht. Zie ook de website:
www.bedrijfsartsensecondopinion.nl. In de bijlage treft u zijn presentatie aan.
Nascholing AVG
Vervolgens vond de nascholing van Verdonck, Klooster & Associates over de AVG plaats.
Het werd duidelijk dat ook de zelfstandige bedrijfsarts een aantal zaken moet regelen. We kregen de
tip om een aantal zaken die voor alle zelfstandige bedrijfsartsen grotendeels hetzelfde zijn centraal
op te stellen, zoals: het aanleggen van een register van de verwerkingsactiviteiten, het opstellen van
een privacybeleid en een privacystatement, het opstellen van verwerkersovereenkomsten en het
uitvoeren van privacy impact assessments.
We zullen, als bestuur van de ZFB, binnen afzienbare tijd hiernaar kijken.
Eveneens als bijlage treft u hun presentatie aan.
Na deze presentatie was het officiële deel van de avond beëindigd en was er nog de mogelijkheid om
na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

