Verslag ledenraadsvergadering woensdag 2 november 2017
1. Opening en vaststelling agenda
Marc opent de vergadering om 18.30. De opkomst is beperkt. De agenda wordt vastgesteld.

2. Marnix de Romph, directeur P3NL
Diverse vragen aan de directeur van P3NL over de vertegenwoordiging van alle negen
verenigingen en de bestuursevaluatie. De kerntaak van P3NL is de gezamenlijke
belangenbehartiging voor 25.000 professionals. Kapstok is de agenda voor Gepast Gebruik en
Transparantie; een verzameling van veel projecten en onderwerpen die gezamenlijk door de
verschillende besturen en partners wordt bestuurd. Twee hoofditems zijn de nieuwe
bekostigingsstructuur (Engelse model) en de zorgstandaarden etc. van het NKO. Een ander spoor
van P3NL is: vanuit de gezamenlijkheid items oppakken waarin de aangesloten verenigingen
richting hun leden betekenisvol kunnen zijn, zoals bijv. de klachten- en geschillenregeling die is
gerealiseerd. Voor 2018: in hoofdlijnen gaat P3NL door op de ingeslagen weg.
Marnix wordt van harte bedankt voor zijn input en aanwezigheid.

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Goedkeuren verslag ledenraadsvergadering 20 september 2017 (LR 17.03.02)
Het verslag wordt vastgesteld.

5. Vaststellen vergaderrooster 2018
De voorgestelde data zijn akkoord:
- Dinsdag 10 april 2018
- Woensdag 4 juli 2018
- Donderdag 1 november 2018
Het vergaderrooster wordt vastgesteld.

6. Ter bespreking:
- Voortgang commissies, afdelingen:
* De commissie Kwaliteit wordt uitgebreid. De Commissie Kwaliteit wil de verbinding leggen
tussen wetenschap, opleiding en werkveld.
* Commissie Jeugd: momenteel geen aanvullingen. Ook de commissie Jeugd heeft behoefte
aan uitbreiding. De commissie werkt meer samen met de commissie Jeugd van P3NL.
* Afdeling Specialisten: binnenkort wordt er een vragenlijst verstuurd aan ca. 700 klinisch
(neuro)psychologen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het jaarplan 2018.
* Commissie Psychodiagnostiek: deze maand zal de taakopdracht worden voorgelegd.
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* Commissie Somatiek: voor de beleidsdag van 19 januari komt er een notitie over de op te
richten commissie Somatiek.
* Commissie voor de forensische sector mogelijk? De sector ligt momenteel erg onder vuur.
Het is heel lastig om personeel te vinden en de media stigmatiseert de forensische zorg.
Bestuur en bureau nemen dit op.
- Stand van zaken FGzPt: in 2018 zal de NVGzP formeel deel uitmaken van het FGzPt-bestuur.
Iedere vereniging heeft straks twee bestuurszetels.
- Herziening AMvB voor de beroepen gz-psycholoog en psychotherapeut / bij- en nascholing is
nog niet vastgesteld.
7. Ter informatie:
- Samenvatting bestuursnotulen 20 september 2017: wordt ter kennisgeving aangenomen.
- Aangepast werkplan 2018: het woord ‘concept’ kan weg.

8. Evaluatie, rondvraag en sluiting
Complimenten voor de inspanningen om tot een nieuwe, frisse website te komen.
Vergaderdata worden op de website geplaatst.
Rondvraag:
- VvAA organiseert jaarlijks een managementleergang voor jonge bestuurders. VvAA biedt de
NVGzP aan om één lid tegen gereduceerd tarief hier aan deel te laten nemen. Zijn hier
gegadigden voor?
- Is er iemand binnen de ledenraad bereid mee te kijken naar het aanbod van
softwarepakketten?
- Welke aandacht schenkt de NVGzP aan de AVG die komend jaar van kracht wordt? Directeur
geeft aan dat P3NL dit oppakt met een concreet voorstel voor de aangesloten verenigingen en
hun leden.
Marc bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur.
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Besluit
Het vergaderrooster 2018 is vastgesteld.
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