Mailbrief 14 juni 2015 AJB aan NVAB-VVA
Geachte heer mr. Hanrath, P.A. <paul.hanrath@vvaa.nl>, advocaat van NVAB incl. vz.
Heer drs. J. Penders,
Additionele service: bewijs geen foto heer Penders op AJB site 12 juni 2015 en het
is ook het voornemen om geen foto te tonen - zie PDF printscreen
Het gaat ons alleen om de drie doelstellingen: wij willen graag dat
a) alle bedrijfsartsen zich aan de richtlijnen houden, die ook genoemd staan op
https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB
b) alle bedrijfsartsen, als erom gevraagd wordt, inzage in medisch dossier geven
c) de NVAB bereikbaar is en antwoordt, CONFORM WAT op de NVAB site wordt beloofd.
Helaas bevat de NVAB site onwaarheden als zou er een klachtenreglement zijn of zou
men bijnvab@nvab-online.com respons geven....en overigens is de NVAB een vereniging
zonder statuten, wat het helemaal verdacht maakt.
Als u zich in onze positie verplaatst: hoe zouden wij deze doelen kunnen bereiken?
Tot nu toe hebben wij alles geprobeerd, en bleek alleen het middel van posten en
bellen naar het praktijkadres van NVAB voorzitter Penders respons op te leveren - uw
brief d.d. 12 juni is daar een mooi bewijs van.
Als de NVAB een email adres en telefoonnummer met ons overeenkomt, waarop men WEL
klagers beantwoord, zullen wij die contactgegevens op de site zetten en de
praktijkadres gegevens van de NVAB voorzitter weglaten.
Graag zouden wij ook een kopie statuten ontvangen en een kopie klachtenreglement.
Volgens de KvK heeft de NVAB geen statuten, maar het kan zijn dat ze wel bestaan
maar nooit aan de KvK zijn overhandigd.
Indien de NVAB de positie kiest 'wij zijn geen ORDE van bedrijfsartsen met
ZELFZUIVERING en KLACHTENMELDPUNT maar een pure belangenvereniging' zou een
schriftelijk bevestiging van die positie ons eveneens helpen. Wel verzoeken wij u
dan niet meer op de NVAB site de schijn op te houden als zou er een
klachtenreglement bestaan en als zouden klachten in behandeling worden genomen.
Bijgaand doen wij u ook toekomen: een spontaan verslag van AJB klant 'Jetze' die de
NVAB voorzitter Penders belde met een klacht, en daarna spontaan verslag deed aan
Stichting Burnout, voorzitter Philippe. Uit het spontane verslag van de klant,
Jetze, blijkt zowel de laster van de heer Penders (waarvoor wij nog meer
schriftelijke bewijzen hebben, en daarnaast nog veel meer mondelinge uitspraken).
Zie pdf 'spontaan verslag...'
Wij horen graag van u:
1) het NVAB-antwoord op de onderstreepte vraag: 'Als u zich in onze positie
verplaatst: hoe zouden wij deze doelen (a, b, c) kunnen bereiken?'
2) hoe denken de NVAB en de heer Penders zelf de smaad te schikken met Stichting
Burnout?
(dit naast de praktische handeling van toezenden statuten en klachtreglement NVAB)
Met vriendelijke groet,
mr Rob van Wegen
AJB 14 juni 2015

