Samenwerken aan meer resultaat
Utrecht, 16 oktober 2014
De 13 verenigingen voor psychologische, psychotherapeutische en pedagogische professionals die
vanaf januari 2014 samen optrekken om de belangen van hun leden nog steviger te behartigen zijn
op inhoudelijke punten goed op weg om gezamenlijk gedragen standpunten te formuleren. Samen
dragen we deze uit naar de politiek, zorgverzekeraars en andere stakeholders.
Vier inhoudelijke thema’s
Op vier inhoudelijke thema’s zijn gesprekstafels actief waarin getracht wordt ook een gezamenlijke
aanpak, actieplan of standpunt te bereiken. Deze tafels concentreren zich op de thema’s:
Beroepengebouw, Jeugd, Doorontwikkeling van de BGGZ en SGGZ en Bekostiging.
Beroepengebouw
Uitgangspunt voor deze tafel is: hoe het beroepen gebouw er in de nabije toekomst uit gaat zien
dient te worden aangegeven door de beroepsgroep zelf. De tafel zet zich in om tot een
gemeenschappelijk standpunt over een duurzaam beroepengebouw voor de GGZ te komen, en waar
nodig een plan van aanpak op te stellen over hoe een dergelijk duurzaam beroepengebouw het beste
kan worden gerealiseerd. De verwachting is dat een advies hieromtrent nog in 2014 kan worden
afgerond.
Jeugd
Uitgangspunt voor deze tafel is: het neerzetten van een duidelijke visie over de kwaliteit van de
brede jeugdhulp. Niet alleen binnen de samenwerkende verenigingen, maar juist op politiekbestuurlijk niveau, met gemeenten en aanpalende gebieden, zoals onderwijs, jeugd- en opvoedhulp,
jeugdgezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Deze tafel legt op dit moment de laatste hand aan een
standpuntnotitie Jeugd die eind van de maand in het Bestuurlijk Overleg Jeugd geagendeerd staat.
Daarnaast willen de deelnemers gezamenlijke regionale netwerken inzetten om ook op lokaal niveau
gezamenlijk borg te staan voor kwaliteit in de zorg voor jeugd.
Doorontwikkeling GBGGZ en SGGZ
Uitgangspunt voor deze tafel is: het huidige systeem van BGGZ en SGGZ houdt geen rekening met de
behandelrichtlijnen, dit moet veranderen en hiervoor willen we gezamenlijk verbetervoorstellen
doen.
Bekostiging
Uitgangspunt voor deze tafel is: aan tafels waar het bekostigingsvraagstuk aan de orde komt willen
wij in elk geval afstemmen, met de ambitie om waar en als mogelijk met één mond te spreken. Om
samen te kunnen optrekken inventariseren we aan welke tafels we allemaal zitten, en organiseren
we het proces van informatie delen en afstemmen.
Vervolg
Vóór de zomer is door de 13 partijen een intentieverklaring ondertekend om het onderzoek naar
samenwerking voort te zetten. De partijen hebben ook geconstateerd dat er verschillen van inzicht
zijn in de gewenste intensiteit van de samenwerking. Naast de verklaring hebben het NIP en de VGCt
het initiatief genomen, om naast het samenwerkingsoverleg, samen een samenwerkingsvorm op te
richten en hierover verkennende gesprekken te starten met andere partijen.

De ondertekenende verenigingen
LVE: de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
NIP: het Nederlands Instituut van Psychologen
NVGP: de Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
NVGzP: de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
NVO: de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
NVP: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
NVRG: de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
NVVP: de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie
VCgP: de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie
VEN: de Vereniging EMDR Nederland
VGCt: de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
VKJP: de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie

