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Voordelen van lidmaatschap

Orthopedische technologie draagt bij
aan het levensgeluk van mensen. Dat
zit in grote en in kleine dingen. Kunnen
doen wat je wil. Voor jezelf kunnen
zorgen.
Kunnen gaan waar je wilt zijn.
Orthopedische technologie stelt mensen in
staat hun eigen bijdrage te leveren aan de
samenleving.
Orthopedische technologie levert de
samenleving veel op. Mensen blijven
meedoen in de maatschappij, participeren
in de arbeidsmarkt en ontwikkelen
zich. Zowel in het onderwijs en op de
arbeidsmarkt als in de (ouderen)zorg.
Mensen wonen langer zelfstandig dankzij
orthopedische hulpmiddelen en doen
minder een beroep op thuiszorg of zorg
van hun omgeving.
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NVOS-Orthobanda
is uw branchevereniging voor
orthopedische
technologie.

Hoogwaardige vakkennis

Het lidmaatschap heeft
u veel te bieden.
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Meld u aan als lid
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“

Samen optrekken en een
grotere betrokkenheid
bij het vakgebied in het
algemeen. Dat is waarom
ik lid werd van NVOSOrthobanda.”
André Ruchti,
Ruchti Orthopedische
Schoenen
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 elangenbehartiging bij overheid,
B
voorschrijvers en verzekeraars.
Kwaliteitsborging.
Zichtbaarheid van de orthopedische
technologie.
Investering in onderwijs, onderzoek en
innovaties.
Support bij werkgeverschap,
Cao-onderhandelingen en
ondernemerschap.
Monitoring van regelgeving en trends
in de markt.
Toegang tot een groot (internationaal)
netwerk.
Continue ontwikkeling van ons
vakgebied.
Periodiek digitale nieuwsbrieven en
exclusieve uitnodigingen.
Automatische aansluiting bij erkende
klachtencommissie.
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Voor u als ondernemer en vakgenoot
Wij behartigen de belangen van alle
orthopedisch technologen en technici,
zowel de instrumentmakers als de
schoenmakers. Dat doen wij bij de
overheid, voorschrijvers, verzekeraars
en andere stakeholders. U heeft daar
profijt van bij het voeren van uw
praktijk of zorgonderneming en ook in
uw rol als werkgever.

 orgondernemers in de orthopedische
Z
technologie ondersteunen wij bij goed
werkgeverschap en ondernemerschap.
Wij voeren cao-onderhandelingen en
volgen en duiden ontwikkelingen in
regelgeving en trends in de markt.
U heeft daar voordeel van bij uw
bedrijfsvoering en bij het behouden of
vergroten van uw marktaandeel.

 oor politiek, media en samenleving is
V
NVOS-Orthobanda dé gespreksparter
die de waarde en de impact laat zien van
ons werk, de orthopedische technologie.
De relevantie van uw werk is zichtbaar en
behoudt een positie in de maatschappij.

Als u wilt uitblinken of u wil onderscheiden
in de orthopedische technologie bieden
wij u daarvoor een podium en een groot
(internationaal) netwerk, zowel in het
bedrijfsleven als in de wetenschap.
Uw bijdrage aan de ontwikkeling van
ons vakgebied beklijft.

 ij investeren in onderwijs, onderzoek
W
en innovaties in ons vakgebied. Maar
ook in certificering en erkenningen. We
borgen daarmee de kwaliteit van onze
beroepsuitoefening.

Als lid heeft u toegang tot een uitgebreid
netwerk van ondernemers en de
mogelijkheid om de belangenbehartiging
voor ondernemers die orthopedische
diensten en producten leveren (mede)
vorm te geven.

Dit vergemakkelijkt het up to date houden
van uw kennis en vaardigheden en de
werving van nieuwe medewerkers.
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‘Via NVOS-Orthobanda kan
ik mezelf en mijn bedrijf
ontwikkelen. Dat is in deze
tijd heel belangrijk!”
Melanie Bolt,
Lamers Schoencomfort

Leden dragen financieel bij in OFOM, een
ontwikkelingsfonds voor de verbetering
en instandhouding van het orthopedisch
technisch bedrijf.
OFOM stimuleert adequate scholing van
(toekomstige) orthopedische technici,
bevordert onderzoek en innovatie.
OFOM werkt intensief met ons samen.
Leden ontvangen: digitale
nieuwsbrieven, toegang tot het
ledendeel van de website en
uitnodigingen voor de algemene
ledenvergaderingen en diverse
voorlichtingsbijeenkomsten.

“Die aangepaste schoenen
doen meer dan je denkt! Onze
schoenen kunnen zoveel klachten
en wonden voorkomen. Dat
moeten we samen uitdragen.”
Michiel Heetkamp,
Eemland Schoentechniek
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Keurmerk, service
en garantie

Commissies van NVOS-Orthobanda
bereiden beleid voor en voeren dit uit.
De Commissie Zorgverzekeraars
behartigt de belangen van de leden
op het vlak van de regelgeving en
zorgverzekeraars en heeft structureel
overleg met alle zorgverzekeraars.

De leden van NVOS-Orthobanda
hebben het branchekeurmerk SEMH
Erkend Bedrijf. Deze onafhankelijke
stichting stelt kwaliteitseisen vast in
overleg met patiëntenorganisaties,
voorschrijvers, zorgverzekeraars en
zorgverleners.

De Commissie WORK (Wetenschap,
Opleiding, Richtlijnen en Kwaliteit)
waarborgt de kwaliteit van ons vakgebied,
het onderwijs en de opleidingen.

•

De Commissie WOC (Werkgeverschap,
Ondernemerschap en CAO) houdt zich
bezig met de cao’s, de pensioenen
en de overige arbeidsvoorwaarden.
Commissieleden onderhouden de
contacten en voeren de onderhandelingen
met de bonden en het pensioenfonds.

•

De Commissie Communicatie verzorgt de
interne en externe communicatie van de
vereniging. Ook via sociale media.
Als daar aanleiding voor is, vormen we
werkgroepen. Voorbeelden daarvan zijn
de werkgroep contributieregeling en de
crisiswerkgroep COVID-19.
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Jaarlijks toetst het Keurmerkinstituut
de erkende bedrijven. Ook service en
garantie staan bij NVOS-Orthobanda
hoog in het vaandel.
Met zorgverzekeraars zijn verregaande
afspraken gemaakt over pasvorm- en
materiaalgaranties.
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Hoogwaardige
vakkennis
Dankzij het door de leden
geﬁnancieerde ontwikkelingsfonds
OFOM kan NVOS-Orthobanda
kwalitatief hoogwaardige
opleidingen aanbieden en
wetenschappelijk onderzoek laten
uitvoeren voor de ontwikkeling
van het vakgebied.
De opleiding bestaat uit een mbogedeelte voor het vervaardigen van
hulpmiddelen en een hbo-gedeelte
voor het onderzoeken, aanmeten,
adviseren en aﬂeveren van
hulpmiddelen.

“

Als lid van de
vereniging kun je
samen met anderen
innoveren en heb je
de mogelijkheid om te
spiegelen.“

Frans Elferink,
Lamers Voetcomfort
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Goed om te weten

Lid worden?

•

Beschikt u over een vakdiploma
en een of meerdere professioneel
ingerichte vestigingen?

NVOS-Orthobanda heeft twee aparte
sectoren: een voor de leden in de
orthopedische schoentechniek en een
voor de leden in de orthopedische
technologie.

Meld u dan
aan als lid op

De sectoren hebben een eigen bestuur
en commissies. In het hoofdbestuur
van NVOS-Orthobanda bundelen we
de gezamenlijke belangen want: samen
zijn wij sterk!
•

www.nvos-orthobanda.nl/
lid-worden

Leden moeten voldoen aan de
kwaliteitseisen van de Stichting
Erkenningsregeling Leveranciers
Medische Hulpmiddelen (SEMH).
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