Update 96
Aanmeldingen Zorgmakelaar stromen binnen
Is het KNGF alweer ingeslapen!!!
Waardeert u mijn werk? Tijd voor een tussenstand.

ZORGMAKELAAR
Het lijkt er op dat onze beroepsgroep interesse heeft in de mogelijkheid voor het
inschakelen van een zorgmakelaar. Afgelopen dinsdag hadden zich reeds 72
collega’s aangemeld om deel te nemen. Zoals eerder vermeld gaan deze advocaten
niet eerder voor ons aan de slag tot dat de grens van minimaal 500 collega’s bereikt
is. EN collega’s, er wordt niet eerder een rekening van 175 euro ( per jaar ) aan u
verzonden dan wanneer de firma Elderman&Geerts daadwerkelijk wat voor ons gaat
doen.
Op dinsdag 28 mei zal er een groep van goed in de materie ingevoerde
fysiotherapeuten, waaronder ook collega’s die niet positief staan tegen over het
inschakelen van een zorgmakelaar, een bezoek brengen aan de zorgmakelaar in
Zeist. Natuurlijk bericht ik u daarna hoe het bezoek verlopen is.
Geregeld vragen KNGF leden mij het volgende: “Het is toch raar dat ik moet gaan
betalen voor een zorgmakelaar, dat zou het KNGF toch moeten doen?”. Ik kan dan
alleen bevestigen dat het KNGF naast de beroeps inhoudelijke ondersteuning onze
beroeps groep ook maatschappelijk / economisch moet ondersteunen. Deze laatste
taken blijken in de praktijk voor het KNGF moeilijk verenigbaar.
Misschien zou het goed zijn wanneer de KNGF het maatschappelijk / economische
doel uit haar statuten zou schrappen en haar focus legt op daar waar ze goed in is,
de beroepsinhoudelijke ondersteuning. Nu we toch met een nieuwe
verenigingsstructuur bezig zijn zou deze ontvlechting wel eens de oplossing kunnen
zijn om van de dubbele pet af te komen welke het KNGF nu draagt en die
klaarblijkelijk haar niet past.
Voor het maatschappelijk economische deel zou een aparte poot opgericht kunnen
worden waardoor er twee instanties komen, beide met maar 1 pet. Ik zal op korte
termijn bij het KNGF eens te raden gaan of zoiets niet wenselijk zou zijn, persoonlijk
denk ik dat de daardoor ontstane dualiteit een positief versnellend effect gaat
hebben voor onze beroepsgroep.
Wat betreft de zorgmakelaar hoop ik dat u zich blijft aanmelden en liefst zo snel
mogelijk , alleen dan kan de zorgmakelaar al voor het contract 2014 wat voor ons
betekenen. Eerlijkheid gebied me nu al te melden dat wanneer je echt wat wil
bereiken voor het contract 2014, je in januari 2013 reeds in gesprek had moet gaan
met de marktpartijen.
Dus schrijf je z.s.m. in voor de zorgmakelaar op:
fysiotherapie@eldermans-geerts.nl

Voor meer info kun je kijken op:
http://www.eldermans-geerts.nl/content/nieuwsflits-fysiotherapie.html

KNGF < POLIS PLUIM > ZORGVERZEKERAAR
Half mei is het al en nog steeds heeft het KNGF bestuur niet laten weten wat de
selectiecriteria zullen zijn waarop de Zorg Polis Pluimen 2014 worden uitgereikt.
Afgelopen jaar begon het KNGF pas in september met het bepalen van de
voorwaarden en durfde men geen echte stelling te nemen ( tgv van de dubbele
petten ) waardoor er 54 polissen een Polis Pluim kregen en de actie niet meer was
dan een symbolische daad.
Voor het 2014 contract zou door het KNGF ingezet worden op een duidelijke selectie
van de polis waardoor het ook een marketing tool voor ons zou worden. Tot nu toe is
het weer angstwekkend stil in Amersfoort ondanks alle propaganda dat het nu echt
zou gaan veranderen binnen het KNGF.
WAKKER WORDEN KNGF BESTUUR IK HOOR WEER NIETS…

TUSSENSTAND
In januari heb ik jullie laten weten, na twee jaren mij kosteloos te hebben ingezet
voor onze beroepsgroep, dat het tijd werd voor een heroverweging of ik wel of niet
door zou gaan met mijn acties richting KNGF, Politiek, Media en last but definitely not
least de zorgverzekeraar
Ik stelde in mijn overweging 2 eisen om door te gaan:
1.
2.

Er moeten minimaal 5000 collega’s zijn welke zich aangemeld hebben
voor mijn updates
Aangezien het niet langer verantwoord is zoveel tijd en geld in dit
project te stoppen heb ik een rekeningnummer geopend en u gevraagd
om 150 euro hierop over te maken. Wanneer aan het einde van het jaar
mijn kosten en uren enigszins gedekt zouden zijn zie ik dit als teken dat
mijn collega’s mijn inzet waarderen.

Per 15 mei heb ik goed en slecht nieuws:
ad1.
De grens van ongeveer 4200 collega’s is bijna bereikt, dus die 5000
gaan we halen voor eind van dit jaar
ad 2.
Helaas hebben tot nu toe slechts 35 collega’s mij een bedrag
overgemaakt. Daarbij zitten ook collega’s die minder dan de gevraagde 150 euro
hebben overgemaakt maar vanuit hun financiële situatie niet meer geld kunnen
missen. Voor de duidelijkheid, ook dat is voor mij een erkenning dat u mijn werk
waardeert en ik dank u dan ook voor deze financiële bijdrage.

Beste collega’s hiermee zijn helaas niet eens de reclame kosten, welke ik aan het
einde van het jaar maak voor het plaatsen van de pagina grote advertenties voor
onze beroepsgroep, gedekt. Helaas moet ik dus, in ieder geval tot op heden,
constateren dat mijn inzet voor ons allen door u niet gewaardeerd wordt. Ik zal dan
ook mijn inzet voor onze beroepsgroep, wanneer uw steun uitblijft, per einde 2013
moeten staken. In de afgelopen 3 jaar heb ik getracht om onze
beroepsgroep sterker te maken om zo tot betere zorg te komen tegen eerlijke prijzen
en eerlijke voorwaarden.
Natuurlijk hoop ik dat er de komende maanden nog veel collega’s een donatie zullen
doen waardoor ik mijn werk kan voortzetten. Ik ga er van uit dat ook u begrijpt dat ik
met de huidige (keiharde) cijfers moet concluderen dat u als beroepsgroep mijn inzet
niet op waarde schat.
Bij deze vraag ik u nogmaals om een bijdrage van 150 euro te storten op
rekening nummer:

156050234
Tnv Henk Jansen
Rijssen
( voor collega’s die dit bedrag niet op kunnen brengen mag het ook een lager bedrag
zijn, ook dat wordt op prijs gesteld want het gaat uiteindelijk om het totaal bedrag )
Zoals beloofd blijf ik de zorgverzekeraar, politiek en het KNGF scherp houden tot het
eind van het jaar en ik hoop nog veel langer door te kunnen gaan, maar dat is aan u.

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

