Commissies en werkgroepen NVOS-Orthobanda 2022

Commissie

Omschrijving

Leden OT*

Leden OST*

Zorgverzekeraars*

Opdracht:
- de processen en procedures bij zorgcontractering
met verzekeraars te monitoren
- de naleving van wetgeving, richtlijnen,
kwaliteitsvereisten en eisen van redelijkheid en
uitvoerbaarheid te beoordelen vanuit de positie en
het belang van de leden

Petra van Dam - voorzitter
Franc van der Linden
Sabine Toorneman
Michel Heetkamp
Wim Kaptein
Marco Leemreise

Wetenschap,
Opleidingen,
Richtlijnen en
Kwaliteit (WORK)*

Opdracht
- richting het opleidingsveld: de contacten met
beroepsopleidingen op Mbo- en Hbo-niveau te
onderhouden met het oog op inhoudelijke kwaliteit,
curriculum, aansluiting bij de beroepspraktijk, een
voldoende passend en actueel na- en
bijscholingsaanbod en inzet voor werving
- richting de leden: het geven van voorlichting over
het opleidingsaanbod en stageplaatsen
- het monitoren van zich ontwikkelende beroepseisen
bij de leden
- zorg te dragen voor een onderzoeks- en
innovatieprogramma en het monitoren van de
voortgang hiervan
Opdracht:
- zich bezig te houden met alle voorkomende
onderwerpen op het gebied van goed
werkgeverschap voor zover die een collectief belang
dienen (Cao, Pensioen en Risico-Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E)

Pascalle Theunissen –
voorzitter
Marian Bik
Marcel Conradi
Kim Fortuin
Caroline van de
Kommer
Maria Veerbeek
Pascallle Theunissen –
voorzitter
Jos Dölle
Nikki van Doornen
Niels Jonkergouw
Caroline van de
Kommer
Nenne Venema

Werkgeverschap,
Ondernemerschap
en CAO*

Marco Okhuysen – Voorzitter
Kenneth Hanzen
Bart in der Maur
Ron Schiedong
Rob Verwaard
Ludwig Smits
Johan van Vulpen
Fred Holtkamp

Sandra Dollekamp van ISEO
is ingehuurde arbeidskundige

Voorzitter

Kees Bruinsma
Jan Haagen sr

-

het monitoren van wijzigingen in landelijke en
Europese wetgeving (BTW, AVG etc)
het voeren van overleg met vakbonden

Communicatie*

Opdracht:
- de interne en externe communicatie, Public Affairs
en interne en externe netwerken structureel en
ingrijpend te (doen) verbeteren
- Het (doen) ontwikkelen en uitvoeren van de
strategische en operationele communicatie. ….

Kascommissie

Opdracht:
- Het controleren van de financiële administratie en
het gevoerde financiële beleid van het bestuur

Pascalle Theunissen vz
OT

Voorzitter – Ad de Regt
Lid – Petra van Dam vz OST
Lid – Joren Bronkhorst
Lid – Sjors Theunissen
Lid – Ginus Nusteling
Lid – Matthijs Hazeleger Case
Lid – Astrid Mensink – Case
Michel Heetkamp
Thijs Smeets

conform artikel 10 van het huishoudelijk
reglement

OSB
Opdracht:
Keuringscommissie
- Toetsen van nieuw aangeleverde schoenen en
afgeven van het OSB certificaat

Ginus Nusteling (voorzitter)
Gerard Gravemaker
Rob Verwaard
Arno Brunekreeft
Rick van de Meerendonk

*Commissies
Alle commissies kennen elk minimaal 3 en maximaal 7 leden.
Commissievoorzitters zijn tevens bestuurslid (geen voorzitter, secretaris of penningmeester) van de betreffende vereniging OT respectievelijk OST.
Commissievoorzitterschap en bestuurslidmaatschap zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden: vertrek als commissievoorzitter betekent vertrek uit
het bestuur en omgekeerd.
Elke commissie heeft een lid dat tevens lid is van de commissie Communicatie.

Benoeming leden commissies
De besturen OT en OST benoemen de leden van ‘hun’ commissies op voordracht van de betreffende commissie, na een tijdige oproep aan alle leden
om zich kandidaat te stellen.

Werkgroepen
Werkgroep
Werkgroep
beroepscompetentieprofielen
(BCP’s)

Omschrijving
Deze werkgroep is in het leven geroepen om de
Commissie WORK te ondersteunen bij het maken
van de nieuwe BCP’s.

Leden OT

Leden OST
Marco Okhuysen voorzitter
Werkgroep met 21 leden,
waarvan na de eerste
oproep voor overleg direct
na de ALV van 21-6 maar 1
of 2 deelnemers aansloten.

Werkgroep Indicatieportaal

Werkgroep Dataverzameling

Werkgroep Uniformiteit
Definities

Professionaliseren, door ontwikkelen en
toekomstbestendig maken van het IP ter vervanging
van het voetschoen protocol
Deze werkgroep is aan het bespreken welke
Nikki van Doornen
gegevens bij de leden opgehaald zouden moeten
Niels Jonkergouw
worden om een beter beeld te kunnen krijgen van
de data uit de markt dan nu bijvoorbeeld via
GIPdata bekend is.

Deze werkgroep houdt zich bezig met het bepalen
van uniforme benamingen/ begrippen etc.

Gerard Gravemaker –
voorzitter
Petra van Dam
Niels van der Linden
Frank van de Loo
Cor Rameau
Peter Reumkens
Petra van Dam – voorzitter
Franc van der Linden
Bart in der Maur
Marco Okhuysen
Sabine Toorneman
Rob Verwaard

Werkgroep Zakenreis
Portugal

Kennismaken, onderhouden en stimuleren van het
internationale netwerk en werkmethodes.

Vergoedingen
Bestuursleden declareren € 250,- per bijeenkomst ex. reiskosten (vanaf 50 km).
Leden declareren € 125,- per vergadering van een commissie, werkgroep of bestuur excl. Reiskosten (vanaf 50 km).
Inzet van externen of medewerkers van leden: daarover worden prijsafspraken gemaakt.

Danielle Meester van
SBMC
Rebiha Lamara –
projectondersteuning
Petra van Dam
Ginus Nusteling

