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Wil je na je opleiding als MBB’er aan de slag? Dan heb je waarschijnlijk al een aantal 
verwachtingen over het werken als MBB’er. Misschien weet je zelfs al waar je zou willen 
werken.  

Als MBB’er heb je ook een aantal verplichtingen. Zo zijn er de beroepscode, de eigen 
regels van het ziekenhuis, de richtlijnen die zijn opgesteld door de verschillende 
verenigingen, en de kwaliteitseisen die de beroepsgroep en de ziekenhuizen hebben 
opgesteld. Dit alles heeft als doel goede kwaliteit van zorg. De NVMBR vindt een 
goede kwaliteit van zorg óók zeer belangrijk. We zijn van mening dat je die zorg 
alleen kunt leveren als je niet alleen je opleiding hebt afgerond, maar daarna ook je 
eigen handelen reflecteert en zorgt dat jouw kennis up-to-date is. De NVMBR  helpt je 
daarbij op verschillende manieren. 

Opleiding
Ten eerste is jouw opleiding gebaseerd op het MBB’er beroepsprofiel dat is opgesteld 
door de NVMBR. We geven de opleiding hierbij een leidraad van wat er allemaal 
van jou verwacht wordt en welke kennis, vaardigheden en competenties aangeleerd 
moeten worden. We hebben regelmatig contact met jouw opleiding en we leggen zo 
een goede basis voor jou als beroepsbeoefenaar.

Jouw belangen
Ook komt de NVMBR op voor jouw belangen in overleg met de diverse ministeries 
en adviesorganen van de overheid, maar ook bij de verschillende (wetenschappelijke) 
verenigingen en de werknemersorganisatie FNV. We zorgen ervoor dat het beroep 
goed geregeld wordt in de Wet, denken mee over het Arbo besluit voor veilig werken 
met elektromagnetische velden en geven input bij de FNV voor de onderhandelingen 
bij de Cao. We kunnen ons indenken dat dit als student zijnde nog allemaal wat ver 
van je bed is maar…

Meer kennis 
Wij kunnen je bij lidmaatschap ook direct helpen met het vergaren van informatie voor je 
studie, via het ledennet heb je toegang tot publicaties en meer achtergrondinformatie. 
Daarnaast bieden we tools aan om jezelf te kunnen ontwikkelen, zoals E-Learning 
modules en kennistoetsen die je als lid gratis kunt volgen. Ook krijg je korting 
op bij- en nascholingen en kan je bij ons terecht voor vragen over individuele 
belangenbehartiging, bijvoorbeeld over werktijden, functiewaarderingsproblematiek, 
arbeidsvoorwaarden of loopbaanontwikkeling.
 

Professioneel netwerk
De NVMBR is er daarnaast om je netwerk te vergroten. Je legt waardevolle contacten 
met andere MBB’ers en deelt kennis op het gebied van vakinhoud, beroepsontwikkeling 
en innovatie. Wist je trouwens dat we in ons netwerk gebruik maken van Facebook, 
LinkedIn en Twitter? Op deze manier kom je makkelijk in contact met vakgenoten!  

NVMR-app
Tenslotte hebben we de NVMBR-app, met daarin het digitaal magazine ‘MBB’er in 
Beeld’. Heb je deze gratis App al op je smartphone staan?

Op dit moment hebben we een actie waarbij je als MBB’er in opleiding gratis kennis 
kunt maken met de NVMBR1. Zie daarvoor onze website www.nvmbr.nl.
We hopen je snel als lid te mogen begroeten. 

1 Het gratis kennismakingslidmaatschap geldt tot het einde van het jaar van aanmelding. Zeg je niet op 
vóór 1 november van het aanmeldingsjaar? Dan wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een 
(betaald) (aspirant)-lidmaatschap.

Wij zijn op zoek naar jou!
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