Beste collega,
Jij bent in het bezit van een LOGO-verklaring en daarmee voldoe jij aan de vooropleidingseisen van
de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. In afwachting van een opleidingsplaats en een
uiteindelijke registratie als gz-psycholoog, attenderen we je via deze mail op de Nederlandse
Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP).
Trots, kritisch en slagvaardig. De NVGzP is opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen
de belangen. En dat merk je. Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles
aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste support te bieden. En dus ook voor jou!
Wat doen we voor jou?
Als belangstellend lid maak je deel uit van het netwerk en krijg je tips en advies over jouw loopbaan.
Daarnaast houden we je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen je beroepsgroep.
Ook kun je gebruikmaken van diverse kortingen op boeken, tijdschriften, congressen en
bijscholingscursussen. Zodra je de opleiding tot gz-psycholoog volgt, kun jij je lidmaatschap omzetten
naar het piog-lidmaatschap (€ 48,- per jaar) en zijn ook de andere diensten voor jou beschikbaar,
zoals het kennismakingslidmaatschap VvAA en de juridische helpdesk.
Belangstellend lid voor slechts € 10,- per jaar
We verenigen en verbinden studenten, professionals, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden
en beroepsverenigingen. Samen zijn we sterker!
Omdat je een LOGO-verklaring hebt, mag je belangstellend lid worden van de NVGzP. We willen
namelijk graag toekomstige gz-psychologen de kans geven om alvast kennis te maken met onze
activiteiten, deel uit te maken van een (besloten online) netwerk waar leden elkaar kunnen vinden
en gebruik te maken van diverse aanbiedingen.
De kosten van een belangstellend lidmaatschap bedragen daarom geen € 195,- maar slechts
€ 10,- per jaar!
Meld je nu aan door een mail te sturen aan: secretariaat@nvgzp.nl.
We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen!

Met collegiale groet,

Prof. dr. R.W.H.M. Ponds
voorzitter
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