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ARGUMENTATIELIJN VOOR VMSD’S 
VOOR HET VOEREN VAN EEN GESPREK MET DE RAAD VAN BESTUUR 
 
Hieronder treft u een argumentatielijn aan om de raad van bestuur te overtuigen om met het VMSD-
bestuur in gesprek te gaan. 
 

In de geest van de afspraken 

• In 2016 is in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten – mede vormgegeven door uw 

belangenverenigingen NVZ – een ontwikkeling in gang gezet naar een intensievere gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte zorg binnen budgettaire 

grenzen. De betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband bij de ziekenhuisorganisatie is 

één van de pijlers om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven.  

• Wij hebben een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) opgericht en willen graag 

namens de medisch specialisten in dienstverband met u in gesprek, zodat wij een bijdrage kunnen 

leveren aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. [Wanneer u het overleg met ons uitstelt of 

afwijst, geeft u daarmee aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet serieus te nemen.]  

• De VMSD kan voor u van grote waarde zijn:  

o Middels de VMSD (en de OE’s) ontstaat een overzichtelijk aantal goed georganiseerde en 

professionele gesprekspartners. Dit leidt tot bestuurlijke rust.  

o Het vereenvoudigt de besluitvorming en besluiten kunnen met met meer draagvlak worden 

genomen. Denk qua besluitvorming bijvoorbeeld aan strategie en beleid, innovaties en 

investeringen, kwaliteit en veiligheid, productie en kosten/doelmatigheid en 

arbeidsvoorwaarden.   

o De VMSD (en de OE’s) zijn tevens gremia die kunnen zorgen voor meer betrokkenheid en 

pro-activiteit onder de medisch specialisten in dienstverband in de uitwerking en 

implementatie van doelen, ideeën en arbeidsvoorwaarden.  

 
Letterlijk verwijzend naar de afspraken 
• In artikel 8.2.3 van de AMS is vastgelegd dat de VMSD en de raad van bestuur regulier overleg 

voeren over onderwerpen die de medisch specialist in dienstverband raken.  

• In dit reguliere overleg kunnen actuele onderwerpen worden geagendeerd die de medisch specialist 

in dienstverband raken, zoals het strategisch ziekenhuisbeleid, het financieel en organisatorisch 

kader en (de voorbereiding van) de onderhandeling met zorgverzekeraars.  

• Ter voorbereiding op concrete afspraken over de lokale uitwerking van het pensioenakkoord in het 

BOE zijn diverse randvoorwaardelijke onderwerpen te bespreken zoals: addendum raad van bestuur 

– VMSD (op basis van en in aanvulling op het Statuut).  

o Hierin kunnen afspraken worden geconcretiseerd die rechtstreeks voortkomen uit het 

Statuut, artikel 8.2.3. ev.  

o Deze onderwerpen staan los van het Principeakkoord Pensioenaftopping en moeten sowieso 

geregeld worden.  


