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Namens het bestuur wens ik u alle goeds voor het 
nieuwe jaar. Zo vers in het nieuwe jaar en met de rustige 
decembermaand achter ons, heb ik u weinig nieuws 
te melden. Sowieso, ik schreef u dat al eens eerder, is 
nieuw(s) in deze rubriek altijd betrekkelijk omdat er 
tussen aanleveren kopij en publicatie meerdere weken 
liggen. Dit jaar zullen we ons, mede daarom, gaan bera-
den over de toekomst van deze rubriek. Ik zal u daarvan 
op de hoogte houden.

In 2019 is het dan eindelijk zover, u zult zich gaan moe-
ten bezig houden met evaluatie individueel functioneren 
(EIF). De verenigingen, niet alleen NVVG maar ook GAV, 
hebben geprobeerd u hierover steeds zo goed mogelijk 
up-to-date te brengen en te houden. In het verlengde 
daarvan zullen er de komende maanden een drietal kick-
off meetings plaatsvinden. De data vindt u hieronder in 
de agenda. De locaties zullen nog nader bekendgemaakt 
worden. Wij hopen dat deze bijeenkomsten uw laatste 
vragen kunnen doen wegnemen, inclusief eventueel nog 
aanwezige koudwatervrees. Aan deelname zijn kosten 
verbonden (50 euro) en accreditatie is aangevraagd. 
Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn: het 
regelgevend kader, stappenplan individueel functioneren 

en groepsfunctioneren en professionalisering ICT. Verder 
zal de systeembouwer een virtuele sessie laten zien en is 
er, tot slot, aandacht voor de ervaringen van een coach in 
opleiding. 

Dit jaar zal ook in het teken staan van het lustrum. Ik 
schreef daarover al in het vorige TBV-nummer. Als het 
goed is, staat 14 maart 2019 inmiddels genoteerd in de 
agenda. Wij hopen u op die dag in ’t Spant te Bussum te 
begroeten. En nee, Ria Bremer zal er niet zijn.

Hans de Brouwer, secretaris NVVG

Agenda
31 januari  Kick-off bijeenkomst regio Noord  

(14.00 – 18.00 uur)

7 februari  Kick-off bijeenkomst regio Zuid  
(14.00 – 18.00 uur)

7 maart  Kick-off bijeenkomst regio Midden  
(14.00 – 18.00 uur)

14 maart NVVG lustrumcongres (hele dag)
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70 partijen het Nationaal Preventieakkoord onderteken-
den. Samen gaan zij aan het werk om Nederland gezon-
der te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. 
De NVAB is één van die partijen.

Voorzitter Gertjan Beens vertegenwoordigde bij de onder-
tekening de NVAB, zoals ook te zien is op de foto. Beens: 
“Wij, als bedrijfsartsen, zijn dagelijks met preventie bezig 
en wij voelen ons erg gesteund in onze activiteiten voor 
alle werkenden in Nederland om preventie handen en 
voeten te geven. Met name op de tafels waar wij aan 
mee gaan werken: alcohol en roken.”

De NVAB verbindt zich via ondertekening aan concrete 
maatregelen binnen bedrijven, gericht op vroegsignale-
ring, voorlichting en preventief beleid op de deelthema’s 
van het akkoord. Beens: “Mensen hebben één gezond-
heid. Daarop werken factoren binnen en buiten het 
werk door. Onze positie maakt dat we daarover integraal 
kunnen adviseren. Het is prachtig te zien met hoeveel 
partijen we daarbij kunnen samenwerken.”

Meer lezen: 
■■ https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/

nieuwsbericht/knmg-preventieakkoord-goe-
de-stap-naar-gezonder-nederland.htm.

■■ https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2018/11/23/nationaal-preventieak-
koord-verbetert-gezondheid-van-alle-nederlanders.

■■ https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/23/dit-was-
het-hoogst-haalbare-voor-blokhuis-a2756381.

Kees van Vliet, directeur NVAB

Agenda
7 februari  Extra ledenbijeenkomst  

(locatie en onderwerpen volgen later)

4 april  NVAB Algemene Ledenvergadering 
Voorjaar

23-24 mei  NVAB Bedrijfsgeneeskundige Dagen 
(Papendal, Arnhem)

3 oktober  Extra ledenbijeenkomst (locatie en onder-
werpen volgen later)

7 november  NVAB Algemene Ledenvergadering 
Najaar


