
ÉÉN OVERLEGTAFEL
Hoe creëer je één overlegtafel met de raad van bestuur? Het 
creëren van één overlegtafel heeft vele voordelen. Het draagt bij 
aan een sterkere positionering van de staf, de 
professionalisering van de samenwerking en de gelijkgerichtheid 
met de raad van bestuur. Dankzij één overlegtafel is er meer 
begrip voor elkaars belangen, kan samen naar oplossingen 
worden gezocht, worden mogelijke misverstanden bij meerdere 
overlegtafels voorkomen en kan efficiënter worden vergaderd. 
Onze juristen hebben veel ervaring met het helpen inrichten van 
één overlegtafel in ziekenhuizen en instellingen. Hierbij zoeken 
in gezamenlijkheid naar een vorm die voor de lokale situatie het 
meest passend is. Voorlichting geven aan de gehele staf 
behoort ook tot de mogelijkheden. 

INRICHTEN MEDISCHE STAF
Voor het inrichten van een medische staf en andere 
samenwerkingsvormen hebben wij diverse juridische modellen 
en stappenplannen ontwikkeld. Denk daarbij aan modelstatuten, 
samenwerkingsovereenkomsten, ledenovereenkomsten, 
werkafspraken en huishoudelijke reglementen. Ook voor het 
inrichten van een medische staf in een ggz-instelling hebben wij 
een specifieke toolkit beschikbaar. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Bij onze juristen kunnen jullie ook terecht met vragen over de 
samenwerkingsovereenkomst met de raad van bestuur. Ook als 
de samenwerkingsovereenkomst niet op onze modelcontracten 
gebaseerd is. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerkingsover-
eenkomst tussen een combi-coöperatie en raad van bestuur. Zo 
geven we bijvoorbeeld antwoord op de vraag waarom het 
belangrijk is dat is opgenomen dat het MSB behandelovereen-
komsten met patiënten sluit. 

WERKAFSPRAKEN ORGANISATORISCHE EENHEID
Moeten werkafspraken van de Organisatorische Eenheid worden 
aangepast? Onze juristen (her)schrijven geen contracten op 
maat maar kunnen wel adviseren bij de gewenste aanpassingen 
en werkafspraken voor jullie nalopen. Bijvoorbeeld 
werkafspraken die zijn gemaakt over het opvangen van ziekte. 

 JURIDISCH ADVIES
Groepen van medisch specialisten

Het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de 
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband geeft juridisch advies aan individuele 
medisch specialisten en artsen, maar ook groepen van medisch specialisten kunnen bij 
ons terecht. Denk aan bijvoorbeeld besturen van VMSD’s, MSB’s, medische staven in 
ziekenhuizen en ggz-instellingen, Organisatorische Eenheden en vakgroepen. Deze 

productkaart geeft een indicatie van de kwesties waarvoor zij bij ons terecht kunnen. 
Juridisch advies nodig? Bel 088 1344 112



Het Kennis- en dienstverleningscentrum is een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten 
en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Wij geven juridisch advies bij onder andere 

arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen en MSB-contracten. 

GESCHIL 
Bij een geschil met de raad van bestuur kunnen wij jullie 
juridische positie duiden en adviseren over de aanpak. Wij 
bieden geen begeleiding bij het gesprek met de raad van 
bestuur maar verwijzen desgewenst door naar een advocaat. Bij 
geschillen over arbeidsvoorwaarden of cao-afspraken bieden wij 
wel juridische begeleiding en zo nodig kunnen wij ook 
procederen. Dit kan dus zowel op individueel niveau als op 
groepsniveau. 

BENCHMARKING
Ook met vragen over benchmarking (fte-bepaling) van 
werkzaamheden kunnen jullie bij ons terecht. Indien nodig 
verwijzen wij door naar de opstellers van het de Handreiking Fte 
model voor medisch specialisten. Ook kunnen wij voor jullie 
bekijken of in de benchmark rekening is gehouden met de 
(arbeidsvoorwaardelijke) afspraken die jullie met elkaar of met 
de Raad van Bestuur hebben gemaakt.

GOODWILLREGELING
Wij bieden ondersteuning bij een nieuwe goodwillregeling 
binnen een MSB. Wij informeren jullie over de modelijkheden 
om te komen tot bijvoorbeeld een in- en uitverdienregeling, en 
reiken jullie een modelregeling en -rekenmodel aan. 

MEER INFORMATIE
Naast juridisch advies bieden wij diverse documenten aan zoals 
modelovereenkomsten en handreikingen voor onder andere 
organisatorische eenheden, medische staven, VMSD’s en MSB’s. 
Neem gerust contact op zodat wij jullie kunnen voorzien in de 
juiste documenten voor jullie specifieke situatie. Wij zijn op 
werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00  
via 088- 1344112 of via e-mail info@demedischspecialist.nl 
of bureau@lad.nl. Meer informatie staat op  
www.demedischspecialist.nl en www.lad.nl. 
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