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Berichten vanuit het bestuur VMDG
VMDG staat voor Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de
Gezondheidszorg. De VMDG maakt zicht sterk voor de belangenbehartiging
van klinisch moleculair biologen werkzaam op diverse terreinen in de
patiëntendiagnostiek. De moleculaire diagnostiek vervult een steeds
belangrijkere rol binnen de gezondheidszorg en in steeds meer disciplines.
Belangenbehartiging op het gebied van rechtspositionering, functie-erkenning
etc. wordt in het algemeen niet vanuit de vakinhoudelijke beroepsverenigingen
verzorgd. De VMDG maakt zich sterk juist op deze gebieden.
Er zijn een paar wijzigingen in de bestuurssamenstelling. De huidige
bestuurssamenstelling van de VMDG is:
Dr. A.J.C. van den Brule, KMBP en MMM, voorzitter
Dr. M. Oostra, MMM, secretaris (extern)

Dr. T. van Wezel, penningmeester, KMBP, bestuurslid
Dr. A.G.M. van de Zanden, MMM, vertrekkend penningmeester
Dr. S.A.G.M. Cillessen, KMBP, contactpersoon FBZ
Dr. W.W.J. de Leng, KMBP
Dr. G.J. Boland, MMM
Binnen het bestuur is een taakverdeling. Naast de voorzitter en de secretaris en
penningmeester zijn operationele taken zoals vertegenwoordiger VMDG bij FBZ
en in de BBC-MMO, website en communicatie, etc. verdeeld over de
bestuursleden.
Informatie is ook te vinden op de website www.VMDG.info

______________________________________
Enquête
Inmiddels zullen jullie gemerkt hebben dat er een uitvraag is gedaan naar
functiebeschrijvingen onder onze leden. Deze uitvraag heeft tot doel een beter
beeld te krijgen van de (diversiteit) aan functiebeschrijvingen en functieinschaling binnen onze beroepsgroep bestaan. Dit kunnen wij vervolgens
gebruiken om toe werken naar een algemene functieomschrijving (en
inschaling) die recht doet aan de belangrijke functie die wij allen vervullen
binnen verschillende organisaties. Een aantal van jullie heeft reeds gehoor
gegeven aan deze uitvraag en ons hun functiebeschrijving en de inschaling
hiervan toegestuurd. Hartelijk dank hiervoor. Meer input is nog altijd welkom. Er
wordt inmiddels hard gewerkt aan een evaluatie van de binnengekomen
reacties.
We willen hierbij nog wel even benadrukken dat we de informatie uiteraard
vertrouwelijk zullen behandelen en niet op de persoon te herleiden zullen
gebruiken.

______________________________________

Nieuws vanuit de FBZ
De VMDG is aangesloten bij de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de
Zorg). De FBZ behartigd de belangen van diverse beroepsgroepen in de zorg,
zoals ook voor de NVKC en de LAD. Meer informatie over wat de FBZ doet vind
je op de website van de FBZ.
Vanaf dit jaar (2022) kunnen jullie als VMDG-lid nu ook gebruik maken van
individuele rechtshulp via de rechtshulpverzekering die via de FBZ is afgesloten.
Zie de FBZ rechtshulp pagina. Hiervoor wordt een deel van de contributie die
jullie aan de VMDG betalen, aan de FBZ afgedragen.
De nieuwsbrieven van de FBZ worden ook op www.VMDG.info geplaatst.

______________________________________
Nieuwe CAO's
De FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) voert namens
meerdere beroepsverenigingen de CAO-onderhandelingen met de werkgevers,
o.a. de CAO UMC.
Inmiddels zijn voor 2022-2024 de CAO's van de UMC's en de Ziekenhuizen
afgesloten.
Meer informatie over de CAO's:
CAO UMC's
CAO Ziekenhuizen

______________________________________
Contributie

In april/mei zullen we jullie verzoeken de contributie voor 2022 voor jullie
lidmaatschap van de VMDG te betalen.

______________________________________
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