
Op woensdag 16 november was de

najaars ALV van het KNGF. Deze keer

met behoorlijk wat rumoer vooraf

door het selectief shoppen en delen

verplichtend op te nemen in de

voorwaarden voor een contract 2023.

Bij het agendapunt 100 leden

initiatief werd het, wat mij betreft,

een gênante en respectloze

vertoning.

PRE-ADVIES TEGEN 100L INITIATIEF
Als reactie op selectief shoppen

binnen het kwaliteitshuis

fysiotherapie door onder andere

zorgverzekeraar Menzis en het,

volgens verontruste leden, te mild

reageren van het KNGF op dat

gedrag werd een 100 leden initiatief

ingebracht. Daaroverheen weer een

motie als tegengeluid (niet

behandeld, onvoldoende

ondersteund) en een aan alle leden

per directe mail verstuurd pre-

advies. Niet alleen vanuit bestuur

KNGF, maar ook vanuit besturen van

de beroepsinhoudelijke

verenigingen en de

werkgeversvereniging volgden pre

adviezen. Pre advies (bijna een

oproep) om toch vooral niet voor dit

100 leden initiatief te stemmen. 

ALV 16
NOVEMBER
HET 100 LEDEN
INITIATIEF

SPANNEND EN GEWAAGD
Spannend (en gewaagd) om als

bestuur, beweging vanuit je eigen

verontruste leden, op voorhand te

voorzien van een advies om het 100

leden initiatief vooral niet te

ondersteunen. Tijdens de ALV werd

het volledige arsenaal aan

strategische instrumenten

opengetrokken om toch vooral niet

voor het 100 leden initiatief te

stemmen. Op een gegeven moment

was er sprake van ongepast en

vooropgezet vals spel als je het mij

vraagt. 

TOELICHTING
Om het 100 leden initiatief te

duiden, kreeg Jasper van Staveren,

als een van de vier indieners van het

100 leden initiatief, het woord. Hij

had een speech voorbereid die

daags daarvoor al op social media

was gedeeld. Een speech die de

achtergrond van het 100 leden

initiatief toelichtte en een logisch

gevolg was van vele posts op social

media. Overigens die social media

zijn met betrekking tot dit 100 leden

initiatief de enige communicatielijn

naar fysiotherapeuten in Nederland. 



Nou heb ik altijd geleerd dat je mensen netjes laat uitspreken. Jasper was in zijn
toelichting al aan de afrondende fase toen de voorzitter totaal onverwacht
inbrak en direct frontaal op de man af vragen begon te stellen. Jasper was even
uit het lood geslagen om zich daarna razendsnel te herstellen zonder in de
verdediging te schieten.

Een eigen betrokken lid zo plotseling voor het blok zetten. Een lid dat niet per
definitie gewend is om deze zaken te doen, die al uit zijn comfortzone is, op
deze manier bewust te overvallen is ongepast. Hulde voor Jasper dat hij zich zo
goed redde uit deze netelige situatie, maar wat een gênante vertoning. 

Toen Jasper uiteindelijk toch zijn betoog af kon maken, werden er (nogmaals)
vragen gesteld of wel/ niet schorsen van kwaliteitshuis nu de inhoud van het
100 leden initiatief was. Ook hier werd de letter van het initiatief met een eigen
gevormde bril beoordeeld. In het initiatief wordt niet per definitie opgeroepen
tot een schorsing van het kwaliteitshuis. Er wordt wel opgeroepen tot een ALV. 

Zoals Jasper al duidelijk aangaf in zijn antwoord: “Je weet niet wat een ALV
vooraf besluit. Daarom ook het instrument ALV zodat het gedragen is door de
leden. En ja een ultieme noodstop kan schorsing zijn, maar is geen doel op
zich.” Er moet wel aan toegevoegd worden dat dit 100 leden initiatief – gezien
de te volgen procedures - in een snelkookpan klaar gemaakt moest worden. 

Werkelijk alles is uit de kast getrokken tot aan een poging om eigen leden te
beschadigen aan toe om het 100 leden initiatief in kwaad daglicht te zetten. Zo
gaan we niet met elkaar om. We mogen het radicaal oneens met elkaar zijn,
maar wel respectvol.

FRONTALE AANVAL

EIGEN BRIL

BESCHADIGEN

In de basis is het natuurlijk onwenselijk dat een dergelijk 100 leden initiatief
überhaupt noodzakelijk is. Het selectief shoppen dat Menzis toch inzette
werden vanuit bestuur KNGF niet scherp genoeg veroordeeld. De leden
moesten fors tegengas organiseren. Uiteindelijk heeft Menzis de voorwaarden
aangepast. 

ONWENSELIJK

BEWUST OVERVALLEN IS ONGEPAST EN RESPECTLOOS



Precies daar zit een grote zorg en een belangrijk pijnpunt bij veel leden. Het
vertrouwen dat het KNGF stevig genoeg opkomt voor de belangen van de leden
die nu dreigen te verzuipen is laag. Er worden wel brandbrieven gestuurd, maar
leden hebben niet het vertrouwen dat op het allerscherpst wordt
onderhandeld. Het gebruik aan vertrouwen in die scherpe onderhandelingen
vormt de basis voor dit 100 leden initiatief. 

Aan het einde van de avond bleek dat de initiatiefnemers niet alleen staan. Met
een ruime meerderheid van 1771 stemmen voor, is de uitslag helder. Er is nu
gestemd dat bij selectief shoppen door een of meerdere zorgverzekeraar(s) een
ALV wordt uitgeschreven waarin besproken wordt hoe met dat selectief
shoppen omgegaan moet worden. 

Alle communicatie vanuit allerlei besturen om vooral niet voor te stemmen
heeft dus weinig effect gesorteerd. Later kwamen zomaar wat vragen in me op:
Wat betekent dit eigenlijk? Is er wel genoeg aansluiting bij de achterban?
Interessante discussie is natuurlijk ook of bijvoorbeeld een BI bestuur moet
gaan over dergelijke bedrijfseconomische kwesties die alle fysiotherapeuten
met een eigen praktijk of werkzaam in een eerstelijnspraktijk aangaat? Die rol
hebben zij nu wel expliciet gepakt, maar het lijkt nu langzamerhand ook wel
eens tijd voor een stevige evaluatie.  

Ik hoor vaak dat te scherp of soms zelfs onderhandelingen even staken
onwenselijk is. Dat je altijd in gesprek moet blijven. Logisch we zijn tot elkaar
‘veroordeeld’, maar soms vind je elkaar niet. Je kunt gewoon even van tafel gaan
(neem een gemiddelde cao-onderhandeling). Na enige tijd kom je weer bij
elkaar. Goede dingen ontstaan als het net wat scherper wordt, als het wat
schuurt. Waar zijn we nou eigenlijk bang voor. Om maar even cliché van
jewelste te gebruiken: zonder wrijving geen glans.

PIJNPUNT

1771 STEMMEN VOOR

SCHERPER

Uiteindelijk keerde de rust terug en spraken we onze gezamenlijkheid uit:
Kwaliteit is aan en voor de beroepsgroep! En nu door met de voorbereidingen
richting 2023 en bewaking van het kwaliteitshuis fysiotherapie. 

ONWENSELIJK

KWALITEIT IS AAN EN VOOR DE BEROEPSGROEP!
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