NVAB
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
Betreft: 1) Afspraken maken met NVAB over klachtenreglement en bereikbaarheid 2) toets op
feitelijke juistheid 2 webpagina's - 10 juni 2015 NVAB

Geachte NVAB, geachte vz NVAB Jurriaan Penders, Info@health-works.nl, nvab@nvab-online.nl,
en per post naar: NVAB, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, Nederland
Het is algemeen bekend dat u ons nooit antwoordt....en inividuele klanten ook niet.
Ook op uw 06 blijkt u niet bereid zijn klachten van klanten over niet-richtlijn-volgende
bedrijfsartsen aan te horen.
Daarom vragen wij u, en de NVAB als geheel, het volgende
1) Afspraken maken met NVAB over klachtenreglement en bereikbaarheid
Het zoveelste verzoek: wilt u ons uw klachtenreglement opsturen of er een maken?
En: op welke wijze, telefoon, adres, email, tijden, kan de NVAB door 'mishandelde' clienten worden
benaderd voor overleg en respons?
U, heer Penders, bleek zelfs niet op uw 06 (06 17123778) bereid te zijn tot enig gesprek, en
ontvangen van een klacht van client Jetze Haarsma over Joke Visser die nog steeds weigert verslag
uit te brengen van haar onderzoek, en stelsematig inzicht in het medische dossier weigert.
Dit brengt ons tot punt 2:
2) toets op feitelijke juistheid 2 webpagina's
De enige mogelijkheid om IEMAND te bereiken van de NVAB bleek te zijn: uw 06 nummer (06
17123778). Omdat de NVAB een klachtenreglement en zelfzuiverend vermogen suggereert, maar
nooit klanten beantwoordt via een normaal email adres, zien wij ons genoodzaakt de enige
mogelijkheid om de NVAB te bereiken, te openbaren: uw 06 nummer op onderstaande pagina
http://arbeidsjuridischburo.nl/NVAB-Nederlandse-Vereniging-Bedrijfsartsen-corruptie.html
Ook op de pagina
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http://arbeidsjuridischburo.nl/Volkskrant-smaad-Anneke-Stoffelen.html
wordt een en ander gezegd over de NVAB.
Om juridisch correct te zijn, vragen wij u om deze pagina's door te nemen en op feitelijke
onjuistheden te toetsen. Mochten wij, zoals altijd, niets van u horen, dan nemen wij aan dat u
nergens aanstoot aan neemt.
Indien u wel ergens aanstoot aan neemt, is overleg gewenst, en daartoe bereikbaarheid, zie wederom
punt 1.
Wij betreuren nog steeds dat u in april 2015 in onze ogen aanzet hebt gegeven tot laster, door de
journaliste Anneke Stoffelen van de Volkskrant van verkeerde informatie te voorzien. De affaire
maakt wel dat er nu steeds meer aandacht komt voor de NVAB, en steeds meer feiten online komen
te staan: via andere kranten dan de Volkskrant (Trouw bijvoorbeeld) en het web.
Het is vandaag 10 juni 2015, indien u niet voor 17 juni reageert op deze mail, lijkt het ons redelijk
aan te nemen dat u als voorzitter EN NVB
a) nergens aanstoot aan neemt, op het web
b) maar ook niet bereid bent een klachtenreglement te produceren, de NVAB te zuiveren, en
bereikbaar te zijn voor klachten over niet richtlijn of wet-nalevende NVAB bedrijfsartsen.
Omdat u in het verleden diverse vrijwilligers van ons bureau zwart hebt gemaakt of hebt bedreigd,
tekenen wij niet met persoonsnamen, maar met onze bedrijfsnaam:
ArbeidsJuridischBuro BV
info@arbeidsjuridischburo.nl
10 juni 2015
PS: voor alle duidelijkheid en openbaarheid van zaken, staat ook deze brief vermeld op onze
website
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