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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.

De huidige bestuurssamenstelling van de VMDG:
Dr. A.J.C. van den Brule, KMBP en MMM, voorzitter

Dr. W.W.J. de Leng, KMBP, secretaris (intern)
Dr. M. Oostra, MMM, secretaris (extern)
Dr. A.G.M. van de Zanden, MMM, penningmeester
Dr. S.A.G.M. Cilessen, KMBP, contactpersoon FBZ
Dr. G.J.Boland, MMM, bestuurslid
Dr. T. van Wezel, KMBP, bestuurslid

Ondanks dat het vrij stil lijkt, is het VMDG-bestuur in het afgelopen jaar actief
geweest:


In 2020 is er een nieuwe website gemaakt (zie www.VMDG.info) omdat
de vorige website zowel technisch als inhoudelijk aan een opfrisbeurt toe
was.



De contacten met de FBZ zijn verstevigd en het lidmaatschapsbestand is
weer up-to-date gemaakt.



Er is een eigen bankrekening geopend.

Kortom, we zijn weer klaar om vanuit deze basis de positionering van jullie als
klinisch moleculair biologen zichtbaar te maken en te versterken.

______________________________________
Lidmaatschapscontributie
Wellicht voor jullie goed om te weten wat er met het contributiegeld
gebeurt. Allereerst dragen we jaarlijks een deel af aan FBZ. De FBZ
vertegenwoordigd diverse beroepsgroepen waaronder de VMDG-leden, bij o.a.
de CAO-onderhandelingen.
Verder zijn er vaste kosten voor o.a. de website. Dit is een paar honderd euro
per jaar gemiddeld, met wat hogere aanloopkosten nu de website vernieuwd is.
Dus neem een kijkje op: www.vmdg.info
Er zijn vooralsnog geen vergaderkosten geweest; een gunstige bijwerking van
de coronapandemie.

Onlangs is er een verzoek tot betaling van de contributie 2021 uitgegaan. Mocht
je nog geen contributie hebben betaald, bij deze een laatste oproep. NB: de
rechtsbijstandsverzekering via de FBZ is alleen voor betalende leden.

______________________________________

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.
De laatste nieuwsbrief is verschenen in augustus.
De nieuwsbrieven van de FBZ worden ook op www.VMDG.info geplaatst.
Klik hier voor deze en eerdere FBZ nieuwsbrieven.

______________________________________
CAO onderhandelingen
De FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) voert namens
meerdere beroepsverenigingen de CAO-onderhandelingen met de werkgevers,
o.a. de CAO UMC. Het eindbod van de NFU is aan de FBZ voorgelegd ter
raadpleging voor alle leden. De FBZ legt deze modelbrief ledenraadpleging ook
aan jullie en ons voor.
Hier kunt u de brief lezen:
Modelbrief Ledenraadpleging Cao UMC 2022-2024
Wij willen jullie als lid van de VMDG informeren over de uitkomsten van de

onderhandelingen en vragen of jullie instemmen met het bod dat er nu ligt. Hier
is het eindbod te lezen.
Als VMDG hebben we tot woensdag 22 september 2021, 10.00 uur de tijd om te
laten weten of we instemmen met het eindbod.
Laat ons daarom zo spoedig mogelijk via VMDGbestuur@gmail.com weten als je
ononverkomelijke bezwaren mocht hebben.
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