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INLEIDING

2012 Was een moeilijk jaar voor de tandtechniek. 
Veel tandtechnische bedrijven, inclusief een aantal leden van 
de VLHT moesten sterk inkrimpen of zelfs hun deuren sluiten. 

Oorzaken waren de voortdurend slechte economische situatie, 
de	onzekerheid	vanwege	het	(helaas	vroegtijdig	beëindigde)	
experiment	vrije	tarieven	en	de	toenemende	concurrentie	uit	
lage lonenlanden.

Uiteraard speelt de VLHT op deze ontwikkelingen in. Door mee 
te denken over het onderwijs van de toekomst, door in te zetten 
op matiging van de personeelskosten, door de ontwikkeling van
een dienstenpakket voor de leden, door samenwerking met 
andere belangrijke partijen in de markt en bijvoorbeeld door 
het tijdelijk aanpassen van de contributietarieven.



Waar staat de VLHT voor?
De VLHT stelt zich ten doel het bevorderen van de professionele belangen van
de ondernemingen in de tandtechnische branche in Nederland in het algemeen
en van de leden van de vereniging in het bijzonder.

De VLHT biedt u veel ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht, functie-
waardering, leerlingstelsel, veiligheid, kostprijscalculatie en nog veel meer zaken. 
Daarnaast is er binnen de VLHT een schat aan andere informatie, waarmee we u 
in uw dagelijkse praktijk kunnen bijstaan.

De VLHT is ook uw belangenbehartiger, die voor u overlegt en onderhandelt met 
ministeries, de NMT, ziektekostenverzekeraars, onderwijs, vakbonden en andere 
stakeholders. Ook werkt de VLHT hard aan het imago van de tandtechniek en van
de aangesloten leden door de introductie van de Gebitswijzer (www.gebitswijzer.eu) 
en de ontwikkeling van kwaliteitsnormen.

Steeds meer verenigingen bieden hun leden ook diensten aan, waarmee ze hun 
contributie letterlijk geheel of gedeeltelijk kunnen terugverdienen. Ook de VLHT 
werkt hard aan een dienstenpakket, zoals collectiviteitskortingen, aan- en verkoop 
van gebruikte apparatuur en (hulp bij) risico-inventarisatie en -evaluatie. 

Samenwerking
In het verslagjaar zijn de contacten met de NMT aangehaald. De voorzitter en de 
secretaris hebben twee maal intensief gesproken met voorzitter en vice-voorzitter 
van de NMT. Gebleken is dat binnen de NMT de bereidheid om samen met de 
tandtechniek op te trekken nog volop aanwezig is. Dit heeft onder meer geresulteerd 
in de afspraak om de ‘NMT-praktijk-richtlijn samenwerking tandarts-tandtechnicus’ 
te actualiseren.

Ook meer in het algemeen streeft de VLHT naar versterking van de samenwerking 
binnen de mondzorgketen. In 2012 zijn de contacten met de ONT, de ANT, de 
mondhygiënisten	en	de	VGT	aangehaald.	

Ook de contacten met de Nederlandse Werkgeversvereniging in de Tandtechniek 
(NWVT) zijn goed en gezamenlijk wordt een gericht beleid gevoerd, met name waar 
het gaat om cao-zaken en pensioenproblematiek.

In	het	verslagjaar	werd	definitief	bekend	dat	het	Hoofdbedrijfschap	Ambachten	
(HBA) met ingang van 1 januari 2014 ophoudt te bestaan. De VLHT is betrokken bij 
de afwikkeling van het HBA en is betrokken bij initiatieven binnen MKB Nederland en 
VNO-NCW om het ambacht langs een privaatrechtelijke weg te blijven ondersteunen.

In 2012 is door het HBA een update van het ‘structuuronderzoek tandtechniek’ 
uitgebracht.



Pensioenen
De ontwikkelingen binnen het pensioenfonds zijn zorgelijk. Dit heeft in 2012 
tot veel overleg geleid. Uiteindelijk is besloten tot de volgende maatregelen: 

	 •	 De richtleeftijd van het Pensioenfonds Tandtechniek werd met ingang 
  van 1 januari 2013 verhoogd naar 67 jaar;
	 •	 De werkgevers zullen in 2013 ten behoeve van het Pensioenfonds
  Tandtechniek een eenmalige herstelpremie van 1,5 % van het
  pensioengevend salaris voor hun rekening nemen;
	 •	 De premie, die de werkgevers aan het Sociaal Fonds betalen, zal
  gedurende het jaar 2013 tijdelijk verlaagd worden van 0,7 % naar 
  0,4 % van het brutoloon.

De VLHT werd ook in 2012 in het pensioenfondsbestuur vertegenwoordigd 
door dhr. P. Duijndam en dhr. W. Jagt. 

Onderwijs
De VLHT is nauw betrokken bij het onderwijs in de tandtechniek. Via de advi-
serende Sectorcommissie Tandtechniek wordt rechtstreeks invloed uitgeoefend 
op de organisatie en de inhoud van het onderwijs. In het verslagjaar is de voor-
zitter van de VLHT benoemd tot voorzitter van deze sectorcommissie. Op verzoek 
van het onderwijs tandtechniek is in 2013 de voorzitter van de VLHT benoemd 
tot lid van de besluitvormende paritaire commissie. In verband hiermee is de 
heer Steffen Löwenthal benoemd in de sectorcommissie.

In het verslagjaar is er overleg geweest met andere brancheorganisaties, 
zoals audiciens en schoenherstellers. Deze groep van kleine branches dreigt 
het kind van de rekening te worden waar het gaat om het behoud van een 
eigen opleiding. De VLHT speelt een voorname rol in het beïnvloeden van 
de politiek in deze. Uitgangspunt daarbij is dat de tandtechniek zijn huidige 
opleidingssystematiek kan handhaven.

Op 4 juli 2012 heeft de voorzitter van de VLHT de Van Hamondprijs uitgereikt 
aan leerling tandtechnicus Esther Joor.



CAO
In april startten de onderhandelingen over de cao 2012-2013. Dit resulteerde op  
27 augustus 2012 in de volgende cao-afspraken: 
 
	 •	 Verhoging van de cao-lonen per 1 januari 2013 met 0,75 %; 
	 •	 Verlaging van het opbouwpercentage voor pensioenen van 2,05 % naar 1,90 %;  
 •	 De aanwending van de binnen het Sociaal Fonds beschikbare middelen wordt
  heroverwogen met dien verstande dat er middelen beschikbaar dienen te
  komen voor her- en bijscholing van medewerkers. 

Het totaal aan middelen wijzigt niet, zodat er overeengekomen moet worden hoe de 
middelen moeten worden herverdeeld. De cao-teksten zijn gedeeltelijk herschreven, 
om tot een betere formulering van bepaalde artikelen te komen, om misinterpretatie 
te voorkomen en om zoveel mogelijk artikelen in aanmerking te laten komen voor 
algemeen verbindend verklaring.

Leden
Met name door de slechte economische situatie in de branche, nam het aantal leden 
van de VLHT in het verslagjaar af met 15. Per 1 januari 2013 telde de VLHT 125 leden. 
Van die 125 leden hebben er 38 geen personeel. 53 Leden hebben 1 tot 6 personeels-
leden, 23 van 6 tot 11 en de overige meer dan 10.

Helpdesk
In het verslagjaar kwamen er circa zestig vragen van leden binnen bij de helpdesk 
van de vereniging, voornamelijk op het gebied van de cao en de pensioenregeling. 
In enkele gevallen werd nader advies gevraagd bij een gespecialiseerd 
arbeidsrechtadvocaat.

Bestuur en ledenvergadering
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. In de bestuursvergaderingen 
wordt	een	aantal	vaste	punten	behandeld:	financiën,	ingekomen	stukken,	externe	
communicatie en contacten met collega-brancheverenigingen. Daarnaast komt 
een veelheid aan zaken aan de orde. De belangrijkste hiervan worden in dit verslag 
benoemd. Op 6 juli heeft het bestuur een brainstorm sessie belegd. Dit heeft geleid 
tot een beleidsnotitie voor 2012 t/m 2013. 

Het bestuur bestond in 2012 uit dhr. Erik Kruiderink (voorzitter), dhr. Wolter Jagt 
(secretaris), mevr. Ineke Messelink (penningmeester), mevr. Tineke van ’t Hullenaar, 
dhr. Peter Bartelsman en dhr. Jan Löwenthal.

Op 11 mei 2012 hield de VLHT haar algemene ledenvergadering. Aan de orde 
kwamen	onder	meer	het	experiment	vrije	tarieven,	de	economische	situatie,	de	
communicatie	van	de	vereniging	en	de	financien.	Tevens	namen	de	heren	Piet	
Duijndam en Bram Rodenburg afscheid als bestuurslid.



Secretariaat
In 2012 heeft de VLHT een nieuw secretariaat gekregen. Het secretariaat wordt 
vanaf half juli verzorgd door Organisatie Adviesbureau Schmitz te Lent. Organisatie 
Adviesbureau Schmitz heeft een nieuw CMS-systeem in gebruik genomen, waarin 
alle contacten met leden kunnen worden vastgelegd en teruggezocht. Daarnaast is 
voor	de	fi	nanciële	administratie	overgeschakeld	op	online	boekhouden,	waarbij	de	
kans op verlies van data tot een minimum is teruggebracht en altijd van de nieuwste 
software gebruik gemaakt wordt.

Communicatie
In het najaar is de website van de Gebitswijzer live gegaan. De website kent min 
of meer dezelfde informatie als de ‘papieren’ Gebitswijzer. De site heeft als doel 
de	voorlichting	aan	patiënten.	Leden	van	de	VLHT	en	hun	klanten	kunnen	patiënten	
naar deze site verwijzen voor informatie over alle mogelijkheden van de moderne 
tandtechniek.

In het verslagjaar is de website van de VLHT uitgebreid met onder 
meer een blog en een vraag- en aanbodmodule (‘Labtoppers’). De veranderingen 
zijn aanvang 2013 live gegaan.

De VLHT was met een stand aanwezig op het NVGPT-congres in Ermelo.
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