
 

 

 
 
 
 
 
Meld jij je aan als lid van de Commissie Wet- en Regelgeving (CWR)? 
 
De Commissie Wet- en Regelgeving (CWR) zoekt enthousiaste NVAB-leden die geïnteresseerd zijn in de 
wet- en regelgeving die bepalend is voor de vorm, inhoud en het kader waarbinnen bedrijfsartsen hun 
vak uitoefenen. Ben je bedrijfsarts of bedrijfsarts in opleiding en wil je meewerken aan heldere juridische 
kaders voor de bedrijfsartsenpraktijk, meld je dan aan! 
 
Over de CWR  
De CWR: 

• Voorziet het NVAB-bestuur van gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen waar wet- en 
regelgeving van belang is. 

• Stelt inhoudelijke stukken op zoals leidraden en standpunten (o.a. de leidraad bedrijfsgeneeskundig 
dossier en het standpunt taakdelegatie). 

• Fungeert als klankbord voor andere commissies en voor de Vraagbaak bij het beantwoorden van 
medisch juridische vragen van collega’s. 

• Verzorgt tijdens de BG-dagen geregeld een praktijkgerichte workshop. 
 

Zie voor meer informatie en het commissie-jaarverslag de CWR-pagina (na inloggen) op het besloten 
ledendeel.  
 
Wie zoeken we? 
Gezien de huidige samenstelling van de commissie zijn we op zoek naar praktiserende bedrijfsartsen en 
aiossen bedrijfgeneeskunde met tevens een juridische achtergrond. Bij voorkeur heb je een studie 
Nederlands recht (universitair of hbo) afgerond of enige jaren een juridische opleiding gevolgd of je hebt 
vergelijkbare kennis opgedaan in je werk. Affiniteit met het juridisch denken en redeneren is een pre en de 
bereidheid je daarin te verdiepen is noodzakelijk.   
 
Wat biedt de CWR?  

• Inhoudelijke verdieping m.b.t. wet- en regelgeving en juridische vraagstukken gerelateerd aan de 
bedrijfsartsenprakijk; 

• Een reiskostenvergoeding en ODB-punten voor het bijwonen van bijeenkomsten. 
 
Wat wordt van CWR-leden verwacht?  

• Een vrijwillige inzet voor de commissie op persoonlijke titel.  
• Werkzaam als bedrijfsarts of op andere wijze actief in de bedrijfsgezondheidszorg 
• Een juridische achtergrond en interesse in de wet- en regelgeving die van invloed is op het 

bedrijfsartsenvak. 
• Het bijwonen van CWR-vergaderingen (4-6 keer per jaar); Afhankelijk van de coronamaatregelen 

vinden bijeenkomsten online, fysiek of hybride plaats. 
• Het leveren van een actieve bijdrage aan vergaderingen en daaruit voortvloeiende acties. 

 
Belangstelling? 
Is lid worden van de CWR iets voor jou of wil je een keer oriënterend een CWR-bijeenkomst bijwonen? 
Reageer dan uiterlijk 10 maart en stuur een mail naar Salmara Akihary, secretaris CWR (s.akihary@nvab-
online.nl). Er wordt dan op korte termijn contact met je opgenomen.  

https://nvab-online.nl/richtlijnen/leidraden-NVAB
https://nvab-online.nl/standpunten-overzicht
https://nvab-online.nl/organisatie/commissies-%26-werkgroepen/commissie-wet-en-regelgeving
mailto:s.akihary@nvab-online.nl?subject=Interesse%20lidmaatschap%20CWR
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