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Het huidige Visie Missie en Strategiedocument is aan herziening toe.  
Het op te stellen document Missie Visie Strategie 2021-2025 zal in hoofdlijnen het beleid dat de NVAB de 
komende jaren wil uitvoeren weergeven en biedt houvast bij het adequaat reageren op de 
ontwikkelingen de komende jaren. Aan onderstaande (concept) missie en visie moet inhoud worden 
gegeven middels een strategisch plan. 
 
 
Missie (waar we voor staan) 
De NVAB beschermt en bevordert de gezondheid van alle werkenden in Nederland en komt op voor de 
belangen van bedrijfsartsen. 
 
Visie (waar we voor gaan) 
Niemand mag ziek worden door werk en niemand mag werk verliezen door ziekte want iederéén heeft 
recht op gezond en veilig werk. Mensen hebben maar één gezondheid. Gaat het over werk en 
gezondheid dan is de bedrijfsarts binnen ons zorgstelsel dé specialist. 
 
De ledenraadpleging, die is uitgevoerd in het najaar van 2019, is gekozen als inhoudelijk uitgangspunt 
voor dit plan. De thema’s, die als meest belangrijk zijn aangewezen, zijn als volgt geclusterd onder de 
pijlers waar de NVAB voor staat: 
 

• Pal staan (voor de beroepsgroep) 
o Positionering bedrijfsarts/bedrijfsgezondheidszorg  
o Versterking preventieve rol van BA 
o Tekort aan bedrijfsartsen 
o Samenwerking met verzekeringsartsen/UWV 

 
• Voorop gaan (in het vak) 

o Academisering /richtlijnontwikkeling 
o Arbo curatieve samenwerking 

 
Daarnaast is er de pijler ‘Klaarstaan (voor de leden)’. Op deze pijler komen vanuit de Ledenraadpleging 
geen duidelijke voorkeuren naar voren. De vereniging ontplooit natuurlijk wel meerdere activiteiten 
onder deze pijler en zal dat in de komende jaren nog meer aandacht geven: 

- Sterker binden van de (jonge) leden en de band aanhalen met leden die we niet zien of horen. 
- Een impuls geven aan de actieve werkgroepen en commissies. 
- Ontwikkeling relatie met de Kringen. 

 
Uitgangspunten voor het plan zijn verder o.a. de input vanuit NVAB-commissies, werkgroepen en 
Kringen, de visie en het beleid van de KNMG, zoals beschreven in het Visiedocument ‘Zorg die werkt’. 
Ook de voorbereidingen van het Ministerie van SZW voor Arbovisie 2040 en de plannen van minister 
Koolmees m.b.t. de verbetering van het poortwachtersproces zijn belangrijke inspiratiebronnen voor het 
bepalen van de koers van de NVAB voor de komende jaren. 
Met het Missie, Visie en Strategie document laat de NVAB zien waar ze voor staat en wat ze in 2025 wil 
hebben bereikt. 
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