
Lidmaatschap LAD: wat bieden wij u? 
 
De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is met circa 30.000 leden de 
grootste en meest invloedrijke werknemersorganisatie voor artsen en aanverwante 
beroepsgroepen, zoals apothekers, ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en technisch 
geneeskundigen. Met gespecialiseerde cao-onderhandelaars en juristen is de vereniging 
een sociale partner waar de zorgsector niet omheen kan.  
 

1 Goede arbeidsvoorwaarden 

Uw arbeidsvoorwaarden zijn bij ons in goede 
handen! De LAD is betrokken bij twaalf cao’s en 
drie arbeidsvoorwaardenregelingen, waaronder de 
Cao Apothekers in dienstverband. Onze 
onderhandelaars hebben via cao-onderhandelingen 
direct invloed op uw arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden. Zij maken zich onder 
meer hard voor een realistische 
inkomensontwikkeling, goede 
opleidingsmogelijkheden, een stevige positionering 
en realistische werktijden. 
 

2 Ondersteuning per instelling 

Naast collectieve belangenbehartiging 
ondersteunen en adviseren we groepen leden ook 
op instellingsniveau, bijvoorbeeld als het gaat om 
reorganisaties of andere arbeidsgerelateerde 
veranderingen. 
 

3. Op de hoogte van het laatste nieuws 
De LAD brengt een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief uit, waarin we u op de hoogte houden van de 
laatste actualiteiten. Daarnaast ontvangt u vier keer per jaar gratis het LAD-magazine, waarin we 
dieper ingaan op relevante ontwikkelingen die voor u relevant zijn.  

 

4. Steun aan leden in medezeggenschapsorganen 
De LAD hecht veel belang aan advies en bijstand aan haar leden in medezeggenschapsorganen, 
commissies, georganiseerd overleg en ondernemingsraden. Wij staan hen ter plaatse bij en kunnen 
te allen tijde worden geraadpleegd.  
 

5. Gratis verzekeringen en andere kortingen 

LAD-leden zijn gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid & rechtsbijstand bij 
arbeidszaken, klacht- en tuchtrecht. Deze verzekeringen heeft de LAD voor ondergebracht bij VvAA. 
Als u meer verzekeringen bij VvAA afsluit, profiteert u van een extra pakketkorting (onder meer op 
de auto-, inboedel- en opstalverzekering) van vijf procent per verzekering. Jong professionals 

Uw belangen goed behartigd! 
 
De LAD doet aan collectieve, individuele en 
functionele belangenbehartiging: 

• Collectieve belangenbehartiging: een team van 
negen onderhandelaars zet zich in voor het 
sluiten van cao’s en sociale plannen.  

• Individuele belangenbehartiging: bij het Kennis- 
en DienstverleningsCentrum werken 12 
(arbeids)juristen en 4 Infodesk-medewerkers, bij 
wie leden terecht kunnen met vragen over hun 
dienstverband, functiewaardering, reorganisaties 
en arbeidsconflicten. Ieder lid kan kosteloos voor 
20 uur per jaar (coassistenten: 10 uur per jaar) 
gebruikmaken van de dienstverlening van het 
KDC. 

• Functionele belangenbehartiging: hierbij draait 
het om zaken die het functioneren van leden 
raken. Denk aan ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt (toenemende werkloosheid, hogere 
werkdruk), maar ook aan nieuwe wet- en 
regelgeving, zoals de regels voor herregistratie.  



(artsen/zorgprofessionals die maximaal vijf jaar geleden zijn afgestudeerd) krijgen daar bovenop nog 
eens 10% korting. Daarnaast krijgen LAD-leden: 

• 8% korting bij VvAA op de basisverzekering en 10% op de aanvullende pakketten; 

• (minimaal) 10% korting bij Movir op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
 

6. Financiële ledenservice 
Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Of advies nodig voor uw persoonlijke financiële planning? Ook 
daarvoor hebben we een aantrekkelijke regeling getroffen met VvAA. U krijgt tien procent korting op 
fiscaal en juridisch advies bij verzekeringen, bancaire diensten, financiële planning en 
praktijkfinanciering. 
 
 

 

Speerpunten die ertoe doen 
 

De LAD zet zich in voor thema’s die leden raken. Zo vinden we het belangrijk dat onze leden 

stevig worden gepositioneerd en bijvoorbeeld worden betrokken bij strategische 

beslissingen in uw instelling en bij onderhandelingen met zorgverzekeraars. Om u hierbij te 
ondersteunen, bieden we onder meer de trainingen ‘Beter in beeld’ en ‘Beter in 
onderhandelen’ aan.  
 

Een ander speerpunt is gezond en veilig werken. De toenemende werkdruk is voor de 

LAD een blijvend aandachtspunt: niet alleen tijdens cao-onderhandelingen, zoals in de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS), maar ook in overleg met 
stakeholders, zoals de politiek. De LAD zet dat onderwerp blijvend op de agenda. 
Om u op individueel niveau te helpen bij het vinden van een goede balans tussen werk en 
privé, kunt u daarnaast tegen een aantrekkelijk tarief de training ‘Time- en 
stressmanagement’ volgen. 

 
 
 
 

 
 

Leden hebben invloed 
 
Bij de LAD hebben onze leden het voor het zeggen. Voorafgaand aan een cao-traject worden leden via 
klankbordgroepen betrokken, maar ook tijdens de onderhandelingen wordt bij leden getoetst of voorstellen 
haalbaar en wenselijk zijn. 
 
Daarnaast hebben we een ledenraad, die het hoogste orgaan van de LAD vormt. In de ledenraad is iedere 
‘beroepsgroep’ vertegenwoordigd. Apothekers hebben ook een zetel. De ledenraad benoemt het bestuur, 
bepaalt de koers en strategie van de vereniging en houdt toezicht op het uitgevoerde beleid. Op die manier 
zorgen we dat alle leden goed zijn aangesloten op wat we doen en kan ieder lid met ons ‘meepraten’. 

Meer weten? 
 

Ga dan naar onze website www.lad.nl. Daarop vindt u aanvullende informatie 
over ons lidmaatschap en over de onderwerpen waar de LAD zich hard voor 
maakt. 


