Nieuwsbrief ZFB mei 2017

“ ZFB, voor de bedrijfsarts die zijn werk serieus neemt “
Beste leden,
Met de leden Mirjam Mouton, Jan Aertsen, Anil Mathoera, Anita ter Beek, Linda Rijkuiter,
Remi Severeijns, Arianne Lindhout en Maarten van Gils, is inmiddels een nieuw bestuur
ingericht. Dit nieuwe bestuur is aan de slag gegaan met de actiepunten uit de
voorjaarsledenvergadering van 15 februari 2017.
Toen heeft mevr. mr. E. Zachariasse, advocaat bij The Renewables een presentatie verzorgd
(zie bijlage) waarin onderwerpen als status DBA, klachtenregeling, VIM, wijzigingen
arbeidsomstandighedenwet, ter sprake zijn gekomen.
Het interim bestuur van de ZFB kon toen al melden dat de klachtenregeling (o.a. vanuit de
Wkkgz) voor alle ZFB-leden rond is!
Aan de hand van de tevens bijgesloten mindmap hebben we tijdens de
voorjaarsledenvergadering de volgende prioriteiten afgesproken:
- Maken van een standaardcontract wat de leden kunnen gebruiken voor hun klanten
- Ondersteunen bij het maken van een goede providerboog, faciliteren van een
klachtenregeling
- Lobby naar de politiek en de NVAB.
Verder is toen afgesproken om de klachtenprocedure toe te lichten op de website en nadere
informatie over de procedure en de verplichtingen op de site te plaatsen.
Het bestuur verricht momenteel onderzoek voor het opstellen van een basiscontract en het
aanvullen van de site. Het financieel verslag is inmiddels opgesteld; dit wordt toegelicht op
de najaarsledenvergadering van 27 september a.s. Het bestuur van de ZFB blijft in gesprek
met de NVAB.
Onderwerpen die we met aandacht volgen zijn: samenwerking met casemanagement in de
nieuwe wetgeving, second opinion, ontwikkeling van de praktijkondersteuner, elektronisch
medisch dossier en ICT.
Het bestuur nodigt u van harte uit om hierbij mee te denken. We stellen uw input en hulp
zeer op prijs, dus als er zaken zijn waar u ons bij kunt ondersteunen dan horen wij dat graag!
U kunt ons bereiken via het mailadres zfb@epsnet.nl.
De najaarsledenvergadering vindt plaats op 27 september vanaf 19.30 uur. We koppelen
hier weer een erg leuke en informatieve presentatie door de Renewables aan over het
basiscontract.
Noteer de datum vast in uw agenda! De uitnodiging volgt tegen die tijd.

