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Beste collega’s 
  
Vandaag ontvingen we enkele initiatieven van individuele beroepsorganisaties die VWS willen 
benaderen met een brief richting minister Bruins. 
  
Uiteraard begrijpt RBCZ de angst, de onzekerheid en de paniek die leeft bij een deel van onze 
therapeuten, en de gevoelde verantwoordelijkheid hen als beroepsorganisatie op de best denkbare 
wijze bij te staan in deze crisistijd. 
  
We doen echter een dringend beroep op jullie om je van individuele en ongecoördineerde acties 
richting het ministerie van VWS en/of andere gezaghebbende partijen in deze crisis, hoe goed en 
oprecht bedoeld ook, te onthouden. Met gebundelde krachten en een goed uitgedacht scenario 
komen we echt veel verder. Deze crisis is een bedreiging zo lijkt het, maar het biedt ons óók de 
mogelijkheid die om te zetten in iets positiefs en het complementaire zorgveld te presenteren als 
een professioneel veld dat als één stem, daadkrachtig, naar buiten kan treden. Hoe mooi zou dat zijn. 
  
RBCZ is al bezig, samen met andere koepels, een gecoördineerde actie op touw te zetten richting 
VWS. Dit is echt onze beste kans om een vuist te maken en als een serieuze gesprekspartner en 
vertegenwoordiger namens onze sector op de radar van het ministerie te komen. We zijn overigens 
blij met alle suggesties die ons reeds hebben bereikt en deze nemen we graag mee in onze 
vervolgacties. 
  
Wij vragen een ieder van jullie dringend om RBCZ en de met ons samenwerkende koepels dat 
vertrouwen te geven en ons op dit niveau de komende periode ons werk te laten doen. We houden 
jullie op de hoogte van het vervolg. 
  
Met hartelijke groet, mede namens de voorzitter van het bestuur van RBCZ; Boudewijn Gelaudie 
  
Willemieke van Kooten 
Directeur 
Tel: 06-30174154 
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** 
Disclaimer RBCZ 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de rechthebbende, verboden. RBCZ staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan. 
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