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Jan Bredie: Afscheid
van een bevlogen
voorzitter
De stichting Ontwikkelingsfonds voor het Orthopedisch Maatschoentechnisch bedrijf (OFOM) vierde in december 2011 haar 35-jarig bestaan
met een symposium getiteld “Toekomst in de Voetzorg”. In 1976 is de
OFOM opgericht om de branche te redden uit een lastige tijd waarin
de toekomst voor de bedrijven onzeker was en het aantal leerlingen tot
een dieptepunt was gezakt. Jan Bredie heeft besloten, na 35 jaar actief te
zijn geweest als voorzitter van de OFOM, zijn functie neer te leggen.
De stichting OFOM heeft in de afgelopen
decennia bewezen een belangrijke toegevoegde waarde te zijn voor de branche. De
projecten die zijn opgestart zijn er vele, van
boekenserie Orthopedische Schoentechniek,
het financieren van de mbo-opleidingen en
het opzetten van het HBO Duaal, tot het
mogelijk maken van het voetschoenprotocol.
Het feit dat Nederland op het gebied van
de orthopedische schoentechniek tot de
wereldtop behoort, is mede te danken aan
de rol van de OFOM in de afgelopen tientallen
jaren.

Kleine vakopleidingen zullen hun krachten
moeten bundelen. Gemeenschappelijke
vakken moeten in gemengde groepen gegeven worden door dezelfde leraren, waardoor
veel kosten bespaard kunnen worden. Deze
oproep is niet aan dovemansoren gericht.
Op de Dutch HealthTec Academy worden
nu vakken gebundeld en dit efficiency
proces zal in de komende jaren verder
worden doorgevoerd. Op de HBO opleiding
in Eindhoven is dit al eerder gebeurd.

De OFOM kan in dit proces faciliteren door
opleidingen in Nederland financieel te
ondersteunen. Alle betrokkenen zijn het er
over eens dat een landelijk erkende opleiding voor ons vak een groot goed is, dat het
in het belang is van iedereen in onze markt.
Binnen NVOS-Orthobanda zijn al initiatieven
genomen om ook voor andere disciplines
een fondsenwerving op te zetten om onze
vakopleidingen te behouden.
Het bestuur van NVOS-Orthobanda is ere-lid
Jan Bredie zeer erkentelijk voor de uitstekende
inzet in de afgelopen decennia voor de
vereniging en voor het vak. n

Jan Bredie heeft een heldere kijk op de
toekomst van de branche en de rol van de
OFOM hierin. De fusie van NVOS en Orthobanda heeft veel veranderingen met zich
mee gebracht. De orthopedische schoentechniek en orthopedische techniek werken
nu samen om de uitdagingen, waar men in
1976 voor stond, weer het hoofd te bieden.
Het is ook in 2012 van groot belang om de
opleidingen kwalitatief goed en aantrekkelijk
te houden voor nieuwe vakgenoten. Alleen
op deze wijze is de rol van de orthopedisch
(schoen-)technicus in de zorgketen te waarborgen.

“De fusie van NVOS en Orthobanda heeft
veel veranderingen met zich mee gebracht”
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