
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSREGLEMENT 

NVBMH  

Statutair is het doel van de vereniging om medisch hulpverleners te verenigen en de belangen te 

behartigen van de beroepsgroep in het algemeen en van haar leden in het bijzonder en verder al 

hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. Dit bestuursreglement geeft richting aan de wijze waarop het bestuur van de NVBMH 

functioneert op basis van haar statutair vastgestelde bestuursverantwoordelijkheid zoals 

beschreven onder Artikel 17.1., tot en met Artikel 24.8. 
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I. KARAKTERISTIEK 

1.1 Doelgroep 
De Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners is een jonge beroepsvereniging, 
die vanaf de start in 2014 en na invoering van het experimenteertraject Art. 36a Wet BIG een storm-
achtige groei doormaakt. Met het ‘Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulp-
verlener’ van 5 april 2017 zijn er met ingang van 1 mei 2017 voor vijf jaar regels vastgesteld inzake 
de opleiding, deskundigheid en tijdelijk zelfstandige bevoegdheid van de bachelor medisch hulpver-
lener. Met de ‘Beleidsvisie 2019-2022 NVBMH, november 2019’ anticipeert de vereniging op de ont-
wikkelingen waarmee het beroep van bachelor medisch hulpverlener o.a. door dit besluit wordt 
geconfronteerd. Het bestuur van de NVBMH geeft uitvoering aan het streven van de NVBMH naar 
een volledig lidmaatschap van de vereniging van alle medisch hulpverleners die de Bacheloroplei-
ding Medische Hulpverlening hebben afgerond ongeacht voor welk uitstroomprofiel binnen de 
acute zorg, interventie zorg of diagnostiek. De primaire doelgroep van de NVBMH is de afgestu-
deerde bachelor medisch hulpverlener, waarbij het doel van de vereniging is de bachelor medisch 
hulpverleners te verenigen en de belangen te behartigen van de beroepsgroep in het algemeen en 
die van haar leden in het bijzonder. 
 

1.2 Beleid 
a. Het bestuur vergroot de bekendheid van de NVBMH bij bachelor medisch hulpverleners en par-

ticipeert als volledig lid in het Landelijk Platform Bacheloropleiding Medische Hulpverlening. Con-
tacten met aanpalende beroepsverenigingen versterkt het bestuur en bouwt deze verder uit.  

b. Het bestuur beijvert zich om bachelor medisch hulpverleners die zich slechts als beroepsbeoefe-
naar laten inschrijven in het Kwaliteitsregister van de NVBMH zich ook als lid te laten inschrijven 
bij de NVBMH.  

c. De NVBMH onderscheidt zich van aanverwante beroepsverenigingen door haar leden te voorzien 
van juridisch en financieel advies op het gebied van de specifieke beroepsuitoefening als bache-
lor medisch hulpverlener. Het bestuur brengt beroepsgenoten met elkaar in contact, is pleitbe-
zorger van het beroep bij uiteenlopende stakeholders in de gezondheidszorg en positioneert 
daarmee de uitoefening van het beroep. 

d. De NVBMH beschouwt de kwaliteitswaarborging van het beroep van bachelor medisch hulpver-
lener tot haar belangrijke activiteit. In dat kader beheert het bestuur het Kwaliteitsregister 
NVBMH waarin bachelor medisch hulpverleners zich kunnen registreren en waarin hun jaarlijkse 
accreditatiepunten in een eigen portfolio kunnen worden bijgehouden 

e. De NVBMH vergroot en versterkt haar verenigingsmogelijkheden en bestuurskracht door jaar-
lijkse en structurele financiële bijdrage te generen gedurende het experimenteertraject ex Art. 
36a Wet BIG BMH over de periode 2019-2022.  

f. Het bestuur weet de basale samenwerkingsafspraken met de aanpalende beroepsverenigingen 
in de eerstkomende beleidsperiode uit te breiden, te intensiveren en te specificeren. Zij weet 
daartoe afspraken vast te leggen met de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO), 
met de Nederlandse Vereniging van Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) met de beroeps-
vereniging van ambulanceverpleegkundigen V&VN Ambulancezorg en met de organisatie Venti-
care.  

g. Met behulp van georganiseerde symposia met deelnemersbijdragen van buitenstaanders alsook 
door accreditatie-aanvragen voor bij- en nascholingsactiviteiten weet het bestuur de financiële 
positie van de NVBMH te versterken ter dekking van de algehele kosten van de vereniging.  

h. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden voor een structurele dekking van de noodzakelijke 
beheerskosten voor de NVBMH-website en voor het Kwaliteitsregister NVBMH na afloop van de 
overheidssubsidie over de periode tot mei 2022, het einde van de looptijd van het experimen-
teertraject Art. 36a Wet BIG BMH.  
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II. ACHTERGROND EN VERANTWOORDING 
 

2.1 Doel van de vereniging  
Het doel van de vereniging is: 

a. Medisch hulpverleners te verenigen en de belangen te behartigen van de beroepsgroep in 
het algemeen en van de leden in het bijzonder; 

b. Al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 
bevorderlijk kan zijn; 

c. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. 
 

2.2 Belangenbehartiging 
Onder het begrip belangenbehartiging verstaat de vereniging: 

a. Een bijdrage te leveren aan activiteiten van alle gremia die erop gericht zijn om de professiona-
liteit van de bachelor medisch hulpverleners te optimaliseren en de beroepsinhoud te verster-
ken; 

b. Al die activiteiten te coördineren die van belang zijn in het kader van een optimaal functione-
rend Kwaliteitsregister NVBMH; 

c. Al die activiteiten te coördineren die Individuele en/of gemeenschappelijke belangen betreffen 
in het kader van de uitoefening van het beroep;  

d. Een bijdrage te leveren aan al die activiteiten die de accreditatie van bij- en nascholingsactivi-
teiten voor bachelor medisch hulpverleners naar het oordeel van de vereniging bevorderen;  

e. Deel te nemen aan alle vormen van landelijke overleg met betrekking tot de wettelijke inbed-
ding van het beroep van bachelor medisch hulpverlener. 

 

2.3 De middelen waarmee de vereniging haar doel wil bereiken   
De vereniging probeert haar doel te bereiken door alle wettige middelen die haar ten dienste staan. 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. De contributies van de leden; 
b. De inkomsten uit haar vermogen; 
c. De opbrengsten van de door de vereniging georganiseerde evenementen; 
d. Subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten; 
e. Eventuele andere baten; 
f. Erfstellingen mogen door de vereniging slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. 
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III. REIKWIJDTE VAN HET BESTUURSREGLEMENT 
 

3.1 Bestuursreglement 

a. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast ter regeling van hetgeen in de statuten is bepaald 
of ter regeling van niet in de statuten geregelde onderwerpen. 

b. Het bestuursreglement behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Vaststelling, 
herziening of aanvulling van dit reglement behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde 
van het aantal uitgebrachte stemmen. Een volledig uitgewerkt voorstel ten aanzien van de ge-
wenste vaststelling, herziening of aanvulling van het bestuursreglement dient ten minste vijf da-
gen voor de vergadering aan de leden te worden toegezonden. 

c. Van het bestuursreglement maken de volgende reglementen in elk geval deel uit: het Reglement 
Contributieheffing, Reglement Commissies en Werkgroepen en Richtlijnen voor het gebruik van 
Sociale Media. Tevens regelt het bestuursreglement de benoemingsprocedure van bestuursle-
den en de taken en bevoegdheden van de overige organen zoals in de statuten benoemd. 

 

 3.2 Reglement Contributieheffing 
a. Het bestuur definieert de begrippen die in het Reglement Contributieheffing worden gehan-

teerd. 
b. Het bestuur stelt vast hetgeen verstaan wordt onder contributieplicht alsook de wijze waarop de 

hoogte van de contributie jaarlijks wordt vastgesteld. 
c. Het bestuur stelt het te gebruiken contributiesysteem vast alsook de wijze waarop het bestuur 

contributie invordert en de wijze waarop het bestuur de contributie int. 
d. Het bestuur stelt de wijze vast waarop de vereniging aan haar financiële verplichtingen voldoet.  

 

 3.3 Reglement Commissies en Werkgroepen 
a. Het bestuur stelt een Reglement Commissies en Werkgroepen vast. Deze behoeven niet de goed-

keuring van de algemene ledenvergadering. 
b. Het bestuur kan commissie en werkgroepen samenstellen om een advies over een onderwerp 

voor te bereiden.  
c. De leden van een werkgroep komen bij voorkeur voort uit de leden van de NVBMH waarbij een 

werkgroep zich kan laten bijstaan door onafhankelijk adviseurs. 
d. De voorzitter van een werkgroep is niet noodzakelijkerwijs lid van het bestuur.  
 

 3.4 Richtlijnen voor het gebruik van Sociale Media 
a. Het document ’Richtlijnen voor het gebruik van sociale media’ biedt commissies van de NVBMH 

duidelijke richtlijnen voor het gebruik van sociale media. Bij afwijking van deze richtlijnen neemt 
de gebruiker ten alle tijden contact op met de voorzitter van de Commissie Communciatie.  

b. Onder ‘sociale media’ verstaat de NVBMH; Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Op deze 
fora staat de NVBMH geregistreerd. 

c. In het document ‘Richtlijnen voor het gebruik van sociale media’ stelt het bestuur vast op welke 
wijze de vereniging: 

− Omgaat met persoonlijke informatie;  
− Verenigingsinformatie communiceert; 
− Online gedragsregels hanteert; 
− Nieuwsberichten deelt; 
− Met wie al dan niet wordt gecommuniceerd; 
− Met welke bedrijven de vereniging al dan niet geassocieerd wenst te worden; 
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− Omgaat met auteurs-, merk- en publiciteitsrechten; 
− Reageert op uitingen van derden, en 
− Omgaat met de eigendomsrechten van de vereniging. 
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IV. WERKWIJZE 

4.1 Bestuursvergaderingen 
a. Het dagelijks bestuur vergadert met enige regelmaat. 
b. Het voltallige bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dat te ken-

nen geven, maar ten minste eenmaal per drie maanden. 
c. De oproepingstermijn voor een bestuursvergadering is ten minste zeven dagen. 
d. Het bestuur neemt alleen maar besluiten indien ten minste twee/derde gedeelte van het aantal 

in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. 
e. Het bestuur neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Als de stemmen 

staken, heropent de voorzitter de discussie; als de stemmen daarna weer staken, beslist de 
voorzitter. 

f. Ook buiten de reguliere bestuursvergadering kan het bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan 
echter alleen maar tot stand komen indien alle bestuursleden zich per e-mail, of ander schriftelijk 
communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren. 

g. In spoedeisende gevallen neemt het bestuur tussentijdse standpunten in die het belang van de 
vereniging raken waarvoor zij achteraf verantwoording aflegt in de Algemene Ledenvergadering. 

h. Het bestuur bepaalt een standpunt namens de vereniging in gevallen waarin de Algemene Leden-
vergadering de hoofdlijnen van het beleid al heeft vastgesteld. 

i. Het bestuur kan zich laten adviseren door een raad van advies ter préadvisering van beleidsonder-
werpen die van belang zijn voor de beroepsuitoefening van de bachelor medisch hulpverlener. De 
raad van advies kan bestaan uit drie of vier deskundigen die op persoonlijke titel worden benoemd 
door het bestuur.  

j. Indien de raad van advies is ingesteld met een permanent karakter dan gelden de bepalingen zoals 
vastgelegd in de statuten onder 27.1. tot en met 27.6.. 

k. Het bestuur kan deskundigen inschakelen bij préadvisering ten aanzien van overige onderwerpen 
die niet direct op het terrein liggen van de verantwoordelijkheid van het bestuur.  

 

4.2 Vergaderorde 
a. Voordat de secretaris de schriftelijke oproep verzendt, stelt de voorzitter de bijbehorende 

agenda van de bestuursvergadering voorlopig vast. 
b. Op elke agenda voert de voorzitter tenminste de volgende agendapunten op: 

− Opening en vaststellen agenda; 
− Bespreking verslag vorige vergadering; 
− Bespreking van ingekomen en verzonden correspondentie; 
− Inhoudelijke bespreekpunten;  
− Mededelingen; 
− Agendapunten volgende vergadering. 

c. Indien de bestuursleden een aanvullende agenda voorstellen, wordt deze en de daarop vermelde 
voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de bij-
eenkomst aan de bestuursleden gezonden. 

d. Op voorstel van een bestuurslid of van de voorzitter kan het bestuur de volgorde van behande-
ling van de agendapunten wijzigen. 

e. De inhoudelijke bespreekpunten zijn (schriftelijk) (door één of meerdere bestuursleden of door 
betrokken commissie of werkgroep) voorbereid, onder meer in de vorm van notities die vooraf 
ter bestudering en raadpleging aan de bestuursleden zijn voorgelegd. 

f. Nagekomen agendapunten die een spoedige bespreking vereisen, kunnen aan de voorzitter van 
het bestuur worden doorgegeven. 

g. Alles wat in de vergadering aan de orde komt is openbaar, tenzij het bestuur anders afspreekt;  
h. De notulen van de bestuursvergaderingen worden alleen verstrekt aan de leden van het bestuur 

die geacht worden daarmee prudent om te gaan. 
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4.3 Bestuurskosten 
a. Onkosten gemaakt door bestuursleden, door leden van commissies en door leden van door het 

bestuur ingestelde werkgroepen, vallen onder de begroting van de vereniging en kunnen, voor zo-
ver deze onkosten, die voortvloeien uit hun functie in de vereniging, worden gedeclareerd. 

b. Aan de bestuursleden kan een beloning worden toegekend. Over een aan bestuursleden 
toegekende vergoeding beslist de Algemene Ledenvergadering op basis van een daartoe 
opgesteld bestuursbesluit. 

c. De vereniging vergoedt gemaakte kosten van bestuursleden op vertoon van de daartoe 
aangeleverde bewijsstukken. 
 

4.4 Communicatie 
a. Het bestuur is verantwoordelijk voor een optimale communicatie tussen de verenigingsorganen. 

Het bestuur draagt zorg voor: 
▪ Regelmatige schriftelijke informatie betreffende de verenigingsbelangen aan de leden; 
▪ De communicatie tussen het bestuur en de verschillende verenigingsorganen.  

b. Het bestuur wijst uit zijn midden een contactpersoon aan ten behoeve van het contact met de 
diverse verenigingsorganen, respectievelijk de ingestelde commissie en werkgroepen.  

c. De contactpersoon onderhoudt regelmatig contact met de voorzitter van het betreffende orgaan 
en kan desgewenst de vergaderingen van het orgaan als waarnemer bijwonen. 


