
 

  

 
Notulen Algemene Leden Vergadering Kwaliteit op Maat1 
10 juni 2020 
Notulist: Dianne van der Putte 
 
Aanwezigen (online):  
Rolf de Vries, Madelijn de Kleine, Rick van Buuren, Els Carsouw, Dianne van der Putte (allen 
bestuur), Ton van Oostrum.  
Marc Hamers, Janine Molier, Fred Boots, Petie Bezemer, Geriët van de Vis, Floor Buis, 
Berend Moerdijk, Paul ter Wal, Kees Geelen, Petra Jonker, Wendel Slingerland, Mariëlle A-
Tjak, Frank Brouwer, Maarten Hitman, Marlene Cuijten.  

1. Opening en vaststelling aanwezigheid 

Opening door onze voorzitter Rolf de Vries. Het dagelijks bestuur van KoM stelt zichzelf 
voor de volledigheid kort voor.  

De presentielijst is door Dianne (secretaris) digitaal vastgesteld. Er zijn 21 aanwezigen, 
inclusief het bestuur.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Kees Geelen laat weten dat hij vandaag nog de Bedrijfsartsengroep vertegenwoordigt, 
maar hierna verder gaat als individueel lid. Lia Lanting neemt de rol van Kees over.   

Marlene licht voor de volledigheid toe dat zij de afgevaardigde is namens Medicum 
Consult.  

3. Vaststellen notulen vorige vergadering, november 2019 

De notulen zijn vastgesteld. Er zijn geen op- af aanmerkingen.  

4. Verslag vanuit het bestuur 
i. Strategie en blik op de toekomst 

KoM bestaat nu 5 jaar. In die tijd een ledenbestand opgebouwd van 46 bedrijven 
en rond 100 individuele leden. Hier mogen we trots op zijn. Betrokkenheid van 
leden hierbij blijft van harte gestimuleerd. Er wordt gewerkt aan een visie op de 
toekomst, inclusief focuspunten. Deze wordt op termijn uiteraard gedeeld en 
leden wordt dan om input gevraagd.  

ii. KoMgres 
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Het is op dit moment nog niet haalbaar om aan te geven of het KoMgres door kan 
gaan. We weten wel zeker dat het doorgaat, dit jaar of volgend jaar. Het KoMgres 
heeft ook een aantal nieuwe leden opgeleverd. Plan is om het congres een echt 
feestje te gaan maken en tweejaarlijks te gaan organiseren. 

iii. KoM-zaken  
We hebben teruggekregen de afgelopen periode dat de nieuwsbrief erg 
gewaardeerd wordt, alsmede de bijdrages die KoM bestuur en leden aan 
werkgroepen leveren. We maken komend jaar een slag door zowel de website als 
de nieuwsbrief opnieuw te ontwerpen waardoor de leesbaarheid sterk verbeterd 
wordt. Ook staat het verbeteren van de zoekfunctie op de website op de agenda. 
We gaan ook met kennisdeling aan de slag. Opnieuw de oproep: steek vooral je 
hand op als je meer wilt doen op bepaalde onderwerpen. 

iv. Overige ontwikkelingen markt en inhoud 
a. Evaluatie nieuwe Arbowet: hier is op SZW-niveau niet direct veel 

uitgekomen. Er is een rapport vanuit CapGemini opgesteld, waarin weinig 
schokkende nieuwe zaken staan.  

b. KIZA/Arbo-inf@ct: uitgave kennisnieuwsbrief COVID19 en 
arbeidsgerelateerde zorg. Hier zit Ton namens KoM in de redactieraad. 
Ook zonder subsidie van het ministerie is het bestuur voorstander van een 
vervolg, om de multidisciplinaire samenwerking te stimuleren.  

c. Instroom en opleidingen. De instroom neemt stevig toe. NSPOH en SGBO 
bleken op enig moment zelfs een wachttijd van een jaar te hebben. Ook 
het erkennen van nieuwe opleidingsinstellingen kwam door Corona stil te 
liggen. In de activering hiervan heeft KoM een rol gespeeld. Er is nog altijd 
betrokkenheid bij de Imagocampagne voor bedrijfsartsen en nu ook de 
campagne ‘de andere dokter’. KoM is aangesloten bij de commissie 
onderwijs.  

d. Arbovisie 2040 van SZW: KoM is gevraagd om een bijdrage te leveren en 
van gedachten te wisselen over 6 elementen van de arbovisie. Deze 
mogelijkheid is er voor leden via 2 manieren: de enquête die via het 
ministerie van SZW is uitgezet, en de andere weg is via KoM. Heb je input 
of wil je sparren: geef het aan.  

e. BAR: Werkgroep Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie: hier 
neemt Els Carsouw vanuit Bestuur aan deel. Ook Petie Bezemer heeft zich 
opgegeven voor deze Expertgroep. Fijn! De Werkgroep BAR is een vervolg 
op de werkgroep Poortwachter van vorig jaar. Daar is toen een project 
aan gekoppeld waarin het ging over 1 taal voor VA en BA, meer specifiek 
de beschrijving van belastbaarheid. Er is behoeft aan de ontwikkeling van 
een instrument waarin de bedrijfsarts de belastbaarheid op zijn eigen 
wijze kan beschrijven en dat ook leesbaar is voor arbeidsdeskundigen. 
Deze werkgroep Poortwachter is eind vorig jaar afgesloten. De 
ontwikkeling van het instrument is nu voortgezet als BAR.  



 

  

f. Borstlap/Loondoorbetaling/CPB: handige documenten op deze 
onderwerpen voor leden van KoM worden allemaal op de website van 
KoM gezet. Later inhoudelijk meer over dit onderwerp vanuit Ton van 
Oostrum.  

g. NIVEL rapport: Insteek was om een presentatie hierover op te nemen in 
het tweede deel van de ALV. Helaas is het NIVEL-rapport pas gisteravond 
binnengekomen. Het betreft de structurele financiering van de 
arbeidsgerelateerde zorg en is daarmee een essentieel onderwerp.  
Madelijn geeft een korte update: ze vertelt dat het een ingewikkeld en 
weerbarstig proces was met standpunten vanuit de markt die anders 
waren dan die van SZW. Het rapport is wat anders dan de 
begeleidingscommissie had verwacht namelijk: wat moet er gefinancierd 
worden en hoe dan? Echter; de kosten zijn nu in elk geval wel in beeld, en 
de onderzoekers hebben zich uitgesproken voor een hybride 
financieringsmodel. De directie van SZW geeft aan dit te snappen en te 
voelen dat het nodig is. Maar of dit ook gaat lukken, is afwachten. En wie 
gaat dan wat betalen? Dat is nog niet helder. Ook in de markt zijn hier 
andere ideeën over, tussen KoM, OVAL en ZFB bijvoorbeeld. We 
organiseren een vervolgmoment waarvoor iedereen met interesse 
uitgenodigd is: stuur een mail naar info@kwaliteitopmaat.com. Op basis 
hiervan kunnen we een gedragen KoM-standpunt formuleren. 

h. Beroepsziekten: Op het gebied van het onderwerp Beroepsziekten gaan 
we een vervolg opzetten in de vorm van een KoM broedplaats.  

 

5. Financiën  
i. Update van de penningmeester:  

Het gaat hartstikke goed met de KoM in financieel opzicht. We zien een goede 
groei van vooral bedrijfsleden in 2020. Dit geeft ons meer ruimte voor 
professionalisering. We hebben de administratie opnieuw ingericht en werken 
samen met een administratiekantoor.  

ii. Aanpassing begroting 2020.  

De aanpassing is gepubliceerd op de website. Aan de batenkant verwachten we 
een hogere groei. We verwachten minder kosten voor inhoudelijke 
bijeenkomsten, gezien de omstandigheden. Daarentegen willen we meer gaan 
doen op gebied van Marketing: website, herkenbaarheid voor leden, nieuwsbrief.  

Stemming: Alle leden zijn het eens met de aangepaste begroting. Er zijn geen 
aanvullende vragen.  

iii. Jaarrekening en advies Kascommissie:  



 

  

Er zijn geen opmerkingen of vragen bij de jaarrekening en toelichting. Berend ligt 
toe dat hij uitgebreid de kas gecontroleerd heeft. Ze hebben toegang gekregen 
tot de bankrekening en er gaat inderdaad geen enkele euro naar het bestuur en 
Rick heeft de administratie zeer netjes op orde.  

Stemming: Alle aanwezigen zijn voor het aannemen van de jaarrekening. Bestuur 
wordt decharge verleend.  

iv. Nota Bene: Op de wat langere termijn zou het bestuur graag op zoek gaan naar 
een verenigingsmanager, om het bestuur te ontlasten. Hier is nog geen besluit 
over genomen. Het aanbrengen van nieuwe leden helpt ons natuurlijk op dit en 
op andere fronten.  
 

6. Samenstelling bestuur:  

Wendel heeft zich teruggetrokken als bestuurslid. Altijd een van de motoren van de 
vereniging, luis in de pels, oprecht en eerlijk, open voor anderen en meevoelend. Positief 
en toch wat rebels. Helaas kunnen we niet ‘live’ afscheid nemen. Dit komt op een later 
moment. Online zetten we haar graag in het zonnetje.  Wendel neemt het woord: 
september 2013 is een mooie film opgenomen: De bedrijfsarts transparant. Een mooi 
filmpje als aanzet voor verbetering van beeldvorming over bedrijfsartsen. Ergens is dit 
een start van KoM geweest. 2015 is Kwaliteit op Maat gestart. Wendel heeft vanwege 
omstandigheden het stokje iets eerder overgedragen aan Els. Wendel gaat in het najaar 
in het bestuur van een broodfonds. Wie weet kunnen we dan weer informatie 
uitwisselen.  

Els Carsouw is voorgesteld als nieuw bestuurslid. Er is geen tegenkandidaat aangedragen. 
Els is bedrijfsarts. Heeft bij 3 arbodiensten gewerkt. Sinds 2012 gedeeltelijk en sinds 2014 
geheel als zzp-er aan de slag gegaan. Werkt veel samen met Madelijn en ook als stafarts 
voor een kleinere arbodienst.  

Besluit: Els wordt benoemd als opvolger voor Wendel. 

7. Rondvraag en afsluiting 
i. Opmerking gedurende de vergadering: Er is vanuit het bestuur kennisgemaakt 

met de nieuwe directeur van de NVAB. Dit contact is goed. Er wordt ook 
afgestemd over de verschillende visies van KoM en NVAB richting de toekomst.  

ii. Er zijn verder geen vragen.  

De vergadering wordt gesloten om 15.08 en we gaan verder met het inhoudelijke deel van 
de bijeenkomst.   


