Update 104

Beste collega’s,
KNGF HEEFT VRIJGEVESTIGDE FYSIOTHERAPEUTEN WEINIG OF NIETS TE BIEDEN op gebied van
financieel economische ondersteuning.
NIEUWE STATUTEN NIET DEMOCRATISCH...DAAROM NIET AKKOORD MET NIEUWE STATUTEN!
STEM ALLEEN JA MITS ALS:
1 EEN CORRIGEREND REFERENDUM DOOR 100 FYSIOTHERAPEUTEN KAN WORDEN GESTART
2 DE UITSLAG VAN EEN CORRIGEREND REFERENDUM BINDEND IS BIJ 500 STEMMEN.
Meld je aan bij de Zorgmakelaar. MELD JE AAN VOOR 15 SEPTEMBER EN KRIJG 2 JAAR VOOR DE
PRIJS VAN 1.

Het eerste contract, DSW, valt deze week bij ons in de bus en het wordt tijd dat u het aanbod gaat beoordelen of
u deze wel/niet gaat ondertekenen. U deed dat altijd zelf maar dat kost u erg veel tijd en eerlijk gezegd kost het
mij moeite om de contracten geconcentreerd door te lezen zonder in slaap te vallen.
Dit jaar hoeft dit niet meer en zal de zorgmakelaar de binnenkomende contracten beoordelen en zijn op- of
aanmerkingen dan adviezen op een steno wijze aan u melden……tenminste wanneer u zich heeft aangemeld
voor de zorgmakelaar…..en mits de zorgmakelaar 500 aanmeldingen binnen heeft.
U heeft gelezen dat de zorgmakelaar aangeboden heeft om die leden die zich voor 15 september aanmelden de
aanbieding te doen van , twee jaar begeleiding door zorgmakelaar voor de prijs van 1 jaar ( Euro 211,75 incl BTW
)

Gisterenavond heb ik in Den Haag te samen met Kitty Bouten, Bart Pagee en een aantal bestuurleden van het
KNGF vragen mogen beantwoorden vanuit de groep Haaglanden. Na deze avond is het mij nog duidelijker
geworden dat het KNGF ons , vrijgevestigde fysiotherapeuten, weinig of niets te bieden heeft aan financieel
economische ondersteuning en dat het belang van de KNGF niet ligt. Het hart van de KNGF organisatie gaat
sneller kloppen wanneer de onderwerpen kwaliteit (borging) en onderzoek naar voren komen. Jammer want het
KNGF maakt wel afspraken met zorgverzekeraars welke ons ook in de exploitatie raken. Dus nogmaals
KNGF laat de financieel economische doeleinden varen en laat die over aan mensen/instanties die daar
interesse en kennis van hebben.

Statutenwijziging KNGF

Nogmaals ik blijf er bij dat de nieuwe statuten NIET akkoord zijn omdat ze de gevraagde democratisering van de
KNGF niet bewerkstelligen. Mij wordt dit steeds weer duidelijk wanneer een KNGF bestuurslid tracht de

“democratische” structuur uit te leggen. Er wordt dan een onnavolgbaar verhaal gehouden en kleurige structuren
de wereld in geholpen. In ieder geval vind ik het knap wanneer iemand na 1 minuut uitleg de draad nog niet kwijt
is. De afgelopen weken heb ik mij verdiept in het stuk en ben van mening dat de structuur niet goed is. Ik ben
pragmatisch en ik weet dat ik u allen niet kan bezoeken om u van Kitty Bouten en mijn gelijk te overtuigen dat
deze statuten wijziging eigenlijk opnieuw van voor af in de stijgers zou moeten worden gezet. Daarbij is de
bestaande structuur nog slechter. Dus wil ik u een dringend stem advies afgeven en deze is als volgt:

Stem alleen met JA wanneer u als lid een reele mogelijkheid hebt om:

1Een corrigerend referendum aan te vragen. Voorstel bestuur is dat er 750 leden binnen 14 dagen na
een ledenraad besluit, bij het bestuur schriftelijk dit referendum aanvragen. Als u na gaat dat het KNGF na een
jaar lang pushen het niet eens voor elkaar krijgt om binnen alle RGF vergadering 390 leden ter stemming te
krijgen. Hoe moet een individueel lid , die geen database van alle collega’s heeft dit dan wel gaan lukken binnen 2
weken en dan ook nog 750 leden te mobiliseren.
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Als er dan een correctief referendum komt dan is de uitslag alleen bindend wanneer er 25% van de

stemgerechtigde leden een stem uitbrengen. Dan moeten er dus 4750 leden gaan stemmen. Dat aantal stemmen
is nog nooit gehaald in heel ons bestaan. “Vote” heeft ooit 2650 stemmers op de been gebracht na 2 jaren
voorbereiding.

Ga aub naar de regionale stemming toe en volg mijn advies op voor uw bestwil, en stem opnieuw de JA MITS
optie om niet mond dood te worden gemaakt:

JA MITS…….het corrigerend referendum door 100 leden kan worden gestart ( wij hebben die mogelijkheid nu
ook sinds 2005 in de huidige statuten,het zgn 100 leden initiatief, en van deze mogelijkheid is slechts 1x gebruik
gemaakt )

JA MITS…… de uitslag van het corrigerend referendum is bindend wanneer 500 leden hun stem uitbrengen. (
Bedenk wel dat deze belangrijke statuten wijziging werd doorgezet met minder dan 400 stemmen )

Wanneer het bestuur zegt dat ze wil democratiseren……waarom dan onmogelijke eisen stellen om een
democratisch proces op te kunnen starten???? waar is het KNGF bestuur zo bang voor?????? Deze door het
bestuur voorgestelde hoge aantallen roepen bij mij, en ook bij veel andere leden argwaan op. Bestuur laat zien
dat die argwaan onterecht is en verlaag deze aantallen tot de hierboven door mij gestelde aantallen.

Declaratie problematiek

In update 100 riep ik u op om uw klachten over declaratie gedrag van de zorgverzekeraar aan mij toe te
zenden. De reacties komen binnen en het zijn er nu een veertigtal. Tot 15 september heeft u de tijd om u
problemen bij mij te melden.

Mvg
Henk Jansen

Ps
De stemming over de structuur verandering is belangrijk voor onze toekomst. Bij de stemming in de RGF
Friesland regio waren slechts 6 leden……..

Mijn verzoek blijft:
Stuur mijn updates door aan zoveel mogelijk collega’s en laat een ieder zich aanmelden voor het
ontvangen van mijn updates….

info@fysiotherapieinnood.nl
of
info@curtain-hardware.com
VOOR DE DUIDELIJKHEID:
ONS BELANG****JIJ ALS FYSIOTHERAPEUT WEERBAAR.**** SAMEN EFFECTIEVE BLOKKEN VORMEN
DOOR INFORMATIE UITWISSELING.**** DEELNEMEN IN EEN HECHT "INFORMATIENETWERK" OM SNEL
TE KUNNEN SCHAKELEN.**** GERICHTE ACTIES OM SAMEN STERK TE STAAN.**** FONDSEN
GENEREREN OM PUBLICITEITSACTIES MEE TE FINANCIEREN.**STEUN ONS FINANCIEEEL EN
MOBILISEER JE MENSEN DIE ONS FINANCIEEL WILLEN STEUNEN!! (1560.50.234. T.n.v. Henk Jansen
onder vermelding van Fysiotherapeuten samensterk.) ** WE ZOEKEN COLLEGA'S MET VERBINDINGEN
MET BESLISSERS EN KEY FIGURES IN POLITIEK EN BEDRIJFSLEVEN.**** ONTWIKKELEN
LOBBYSYSTEMEN VOOR IN DE PRAKTIJK, LOKAAL, REGIONAAL EN LANDELIJK VOOR HET
BEINVLOEDEN VAN DE PUBLIEKE OPINIE, POLITIEK EN STAKEHOLDERS. **** SYSTEMEN OM IN DE
PRAKTIJK, PATIENTEN GERICHT TE INFORMEREN OVER DE BESTE OPLOSSING VOOR HEN MBT
FYSIOTHERAPIE.
Kijk hierom op www.eldermans-geerts.nl en meld je hierom aan via fysiotherapie@eldermans-geerts.nl
om deel te nemen aan het effectieve blok van fysiotherapeuten. BELANGRIJK!! Je donatie is van groot
belang voor jouw effectieve blok van fysiotherapeuten! Doneer op 1560.50.234. T.n.v. Henk Jansen te
Rijssen en vermeld duidelijk: DONATIE FYSIOTHERAPEUTEN SAMEN STERK. (Donaties kun je aftrekken
van belasting) SAMEN STAAN WE STERK!

