Jaaroverzicht NVAB Kring Oost in samenwerking met regionale kring
verzekeringsartsen 2020
Het kringbestuur bestaat uit vier bedrijfsartsen en 3 verzekeringsartsen.
Te weten: Han Backus (voorzitter, bedrijfsarts), Jan Groenen (secretaris, bedrijfsarts), Henny Wijers
(penningmeester, bedrijfsarts), Helmi Swartjes (algemeen lid, verzekeringsarts), Hans Welberg
(algemeen lid, bedrijfsarts), Els van der Molen (algemeen lid, verzekeringsarts) en Pieter Schouten
(algemeen lid, verzekeringsarts).
Dat er zowel bedrijfs- als verzekeringsartsen in het bestuur zitten is een bewuste keus vanuit de
gedachte dat de samenwerking binnen onze regio tussen de bedrijfs- en verzekeringsartsen positief zal
werken op de kwaliteit in ons werk en het begrip voor elkaars werk zal bevorderen.
Ook werken 2 bestuursleden deels voor de opleiding voor bedrijfs-en verzekeringsartsen in onze regio
(SBGO) wat de lijn naar onze aanstaande collegae beter mogelijk maakt.
De kring is met name gericht om enerzijds een scholingsaanbod te bieden dat interessant is voor onze
collegae, doch ook om de sociale binding tussen collegae in onze regio te bevorderen. Daarnaast nodigen
we in principe lokale sprekers uit voor onze scholingsbijeenkomsten wat dan weer de samenwerking met
de curatieve collegae in de regio bevordert.
Het bestuur vergadert 6 maal per jaar. Hierin staan de ontwikkelingen in ons vakgebied en het
voorbereiden van de scholingsbijeenkomsten centraal.
Voor het goed organiseren van deze scholingen hebben we een wetenschappelijke commissie in het
leven geroepen. Hierin zit minimaal een bedrijfsarts, een verzekeringsarts, de secretaris en de
penningmeester.
2020 is net als voor de meeste mensen een zeer bijzonder jaar geweest.
In tijden van afstand houden, zoveel mogelijk contacten vermijden om gezamenlijk het Coronavirus in te
perken en de pandemie te bestrijden heeft ons ook genoodzaakt om onze activiteiten op te schorten.
Dit omdat onze nascholingsbijeenkomsten naast een duidelijk educatief karakter ook een sociaal aspect
in zich hebben. Dit wordt zeer gewaardeerd door de leden.
Het blijkt keer op keer dat de mix tussen een educatief interessant programma met gekwalificeerde
sprekers met een duidelijk inhoudelijk programma en de gelegenheid om onder een genot van een
drankje elkaar buiten de eigen organisatie van arbodienst of anderszins te ontmoeten duidelijk aanslaat.
Ook in 2020 hadden we de accreditatie weer voor elkaar voor de 4 bijeenkomsten.
We hadden 29-02-2021 net onze eerste nascholing achter de rug toen in maart alles op slot ging.
We hebben onze bestuurstaken via zoom meetings door laten gaan.
En ons bezig gehouden met het programma als dat weer opgestart zal gaan worden.
Verder hebben wij vanuit onze kring reeds onze toezegging al gezegd aan de on-line nascholing vanuit
het NVAB hoofdkantoor over “arbeidsconflicten” . Dit natuurlijk als onze verzekeringsgeneeskundige
vakbroeders ook deel kunnen nemen.
Dat inhoudelijk aan de kwaliteitseisen is voldaan getuige de accreditatie die wij voor alle bijeenkomsten
in 2019 van de SGRC hebben ontvangen. En ook voor 2021 is de jaaraccreditatie weer aangevraagd en
toegekend. Dat loopt nu via het systeem GAIA.

DE BIJEENKOMSTEN:
Het streven was om jaarlijks 4 geaccrediteerde scholingsavonden te organiseren (2 punten per avond)
voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarbij ook ruim tijd is ingepland voor intercollegiaal contact. In
2020 is dat door bovengenoemde reden niet gelukt.

Bijeenkomst 1 was op 17 maart: Kanker en Werk door D. Dona, bedrijfsarts en klinisch
arbeidsgeneeskundige en F. Jansen, rustend huisarts en ervaringsdeskundige.
en A. van Dijk, NAH professional
Bijeenkomst 2 op 13 mei gehouden worden. ( onderwerp: Verslavingsproblematiek en werk) is
gecanceld.
Bijeenkomst 3 zou op 17 september gehouden worden. (onderwerp: Tinnitus en werk) eveneens
gecanceld.
Bijeenkomst 4 zou op 19 november gehouden worden. (onderwerp: RIV – toets 2021 ) eveneens
gecanceld
Normaliter bestaan Alle bijeenkomsten zoveel mogelijk uit een algemeen klinisch en/of sociaal
geneeskundig deel en een specifiek arbeids- en verzekeringsgeneeskundig deel. De bijeenkomsten zijn in
principe gratis voor alle bedrijfs- en verzekeringsartsen. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, die
inmiddels door een groot deel van de vaste deelnemers wordt betaald. Verder komen er inkomsten
binnen via de NVAB en de UWV (in de vorm van de sponsoring van één van de bijeenkomsten).
Ook de bijeenkomst in 2020 werd goed bezocht en kreeg een goede score.
Daarnaast heeft het bestuur middels deelnames via diverse commissies een actieve bijdrage
geleverd aan de positiebepaling van de bedrijfsarts in het werkveld. Het aantal bestuursleden
bedraagt momenteel 7 (inclusief 3 verzekeringsartsen)
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Financieel overzicht NVAB Kring Oost in samenwerking met regionale kring
verzekeringsartsen 2020
Cijfers 2020:
Baten
Beginsaldo 01-01-2018

€

865,56

Bijdrage NVAB (123 maal € 12,50)

€

1.537,50

Totaal saldo + baten

€

2.403,06

Lasten
Bonnen/reiskosten sprekers

€

550,00

Bijeenkomsten (zaal, audio/visueel, consumpties) gesponsord

€

accreditatie

€

127,05

Administratie/Bestuurskosten

€

148,50

-/- Totaal lasten

€

725,55

Saldo per 31-12-2019

€

1.677,51

-

We sluiten dus af met een batig saldo van € 1.677,51
Had Corona afgelopen jaren alleen maar na delen voor de meeste mensen en organisaties.
Voor ons heeft het naast het feit dat we niet aan onze verwachting/ambitie en doelstelling hebben
kunnen voldoen wel de prettige bijkomstigheid dat ons saldo is gegroeid. Echter nog steeds op een
marginaal niveau wat bestaansrecht ieder jaar bedreigd. En met de bijdrage die we vanuit het bestuur
standaard mogen verwachten en daar net boven komen.
Daarom toch weer de jaarlijkse noodkreet, om de bijdrage van de NVAB te verhogen.
En terwijl de Contributie voor de NVAB van de leden aan de NVAB ieder jaar hoger wordt blijft de
vergoeding naar de kringen toe al jaren gelijk. Hier zetten onze deelnemers dan ook steeds grotere
vraagtekens bij.
Wij hebben het bestuur van de NVAB dan ook gevraagd om een hogere bijdrage per lid aan de kring toe
te kennen omdat ons batig saldo nu onder de kosten zit voor 1 kring avond. Dat laatste maakt plannen
steeds moeilijker, omdat wij ook geen enkele kredietfaciliteit hebben.
De grootste kostenpost blijft huur van zaal en faciliteiten rond de bijeenkomsten. Buiten sponsoring
van het UWV is er geen zicht op ondersteuning van ander organisaties binnen ons werkveld.
De vergoedingen voor sprekers is een post die steeds meer onder druk staat. Om vooraanstaande
sprekers te kunnen blijven trekken, zullen we ook meer aansprekende vergoedingen moeten blijven
bieden. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien de bijdrage voor 2020 spoedig
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Kring Oost
Henny Wijers, Penningmeester en
Jan Groenen, secretaris
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