Samenvatting verslag ledenraadsvergadering dinsdag 18 april 2017
1. Opening en vaststelling agenda
Marc opent de vergadering om 19.00 uur.
2. Mededelingen
Belangrijk: hou rekening met het quorum voor besluitvorming en machtiging van aanwezige
leden.
Het verenigingsbureau heeft twee nieuwe medewerkers: Vivian van ’t Hullenaar als medewerker
communicatie en Liedeke Boekhorst als beleidsmedewerker.
Het beroepsprofiel GZ-psycholoog is klaar en gedrukt. Het is het derde beroepsprofiel in de serie
van drie, na KP en KNP.
3. Goedkeuren verslag Ledenraadsvergadering 3 november 2016
Vastgesteld met tekstuele wijziging.

4. Goedkeuren jaarverslag 2016
Het viel niet mee het jaarverslag te maken, vanwege de wisseling van directeuren. Vastgesteld
met wijzigingen.
5. Goedkeuren jaarrekening 2016
Inkomsten waren niet alleen groter dan de uitgaven, de inkomsten waren ook groter dan begroot.
De kascommissie heeft ook de Jaarrekening en de achterliggende stukken bekeken en acht de
jaarrekening een goede afspiegeling. Het advies is om decharge te verlenen aan het bestuur.
De ledenraad geeft decharge aan het bestuur.
6. Strategienotitie 2017-2020, incl. actielijst
Een beleidsdag heeft weerslag gevonden in een beknopt overzicht: de strategienotitie 2017-2020,
vastgesteld door het bestuur op 4 april jl. Vraag van het bestuur aan de ledenraad: wat is uw
reactie daarop?
Beroepscode: wat voegen we toe? Deze vraag zal onderzocht worden. Privacy blijft een punt.
Diensten worden waar mogelijk aangeboden in aanvulling op het basislidmaatschap. Aansluiting
bij de FBZ is nu van tafel aangezien dit echter met aanzienlijke kosten gepaard gaat.
Notitie wordt vastgesteld en wordt in een meer actieve vorm geherformuleerd.
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7. ROM-discussie (bijlage factsheet VGCt)
Recente verwikkelingen rond ROM, benchmark, inkoop, wel/niet meedoen aan StopRom-petitie,
etc., hebben in de hele GGZ veel losgemaakt, ook binnen de NVGzP. Veel argumenten en
sentimenten worden gebruikt waarbij vrij onduidelijk is waarvoor wordt getekend bij StopRom.
De huidige geaggregeerde ROM-data zijn bij een benchmark niet geschikt om tot zorginkoop te
komen. Daar is iedereen het wel over eens. Ook een aantal verzekeraars vindt dit, evenals het
NVGzP-bestuur.
Voorstel om tijdig een vlotte en mogelijk kleine bijeenkomst regelen om uit de hand lopende
mail/webdiscussie voor te zijn. Dat kan de ledenraad onafhankelijk van bestuur doen, om ook zelf
tot onderlinge aansluiting en mogelijke conclusies te komen.
8. Voortgang
Overleg jeugd:
Enquête staat op het punt uitgezet te worden.
Commissie Kwaliteit:
Zie verslag.
Afdeling Specialisten:
Werving blijft lastig. Diverse Ledenraadsleden maken hun interesse kenbaar.
9. Ter informatie: samenvatting bestuursnotulen dec. 2016 + jan. 2017
10. Evaluatie, rondvraag en sluiting
Tevreden, invloed, ruimte voor discussie, fijn.
Marc bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur.
Besluitenlijst Ledenraad
Nr. Besluit
1.
Notulen LR-vergadering 3 november 2016 vastgesteld met wijzigingen.
2.
Jaarverslag 2016 vastgesteld met wijzigingen.
3.
Decharge van bestuur aangaande Jaarrekening 2016.
4.
Strategienotitie 2017-2020 vastgesteld met wijzigingen.
5.
Ledenraadsleden kunnen (gedeeld) voorstel aan Willeke doen om iets te regelen voor snelle
samenkomst

-2-

