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Vrijdag 16 maart 2018 van 13.15 – 14.00 uur  

Plaats: Hogeschool Domstad, Utrecht 

 

Aanwezige NVPO-bestuursleden: Gerwin Witvoet, Inge Henselmans, Sietske van der 

Veldt, Anette Pet  

Aanwezige leden: +/- 20 

 

1. Opening en vaststelling agenda  

Gerwin Witvoet heet iedereen welkom. Via detachering is er in 2018 een ambtelijk secretaris 

aangesteld. I.v.m. afwezigheid wordt de ALV op audio opgenomen.  

 

2. Notulen vergadering ALV 17 maart 2017  

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden aangenomen.  

 

3. Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018  

Gerwin geeft aan dat er veel werk is verzet in 2017. Zo is er o.a. voor het eerst een heidag 

georganiseerd met het bestuur waarbij veel inspiratie is opgedaan. De besproken ideeën zullen 

verder uitgewerkt worden. In de toekomst wil het bestuur, d.m.v. het aangaan van 

samenwerkingsverbanden, meer inzetten op de integratie van PSO zorg binnen de medische zorg en 

de integratie van de diverse disciplines binnen de PSO zorg. Mw. Sietske van der Veld zal ter 

bevordering van de samenwerking tussen de NVPO en de V&VN, plaatsnemen in de adviesraad van 

laatstgenoemde. Graag ziet de NVPO dat meer verpleegkundigen (en andere zorgprofessionals) lid 

worden van de NVPO. Het uitbreiden van het deskundigheidsbestand zou dit kunnen faciliteren. 

Het bewerkstelligen van de herregistraties van de deskundigen in het deskundigheidsbestand 

heeft prioriteit. Het bestuur zal de werkgroep ‘deskundigheidsbevordering’ hierin ondersteunen. Deze 

werkgroep kan extra leden gebruiken.  

 Vanuit het bestuur is Gerwin betrokken bij het landelijk overleg omtrent de pilot 

‘aanpassingsstoornis’. De pilot wordt uitgevoerd door het IKNL en er wordt gebruik gemaakt van het 

NVPO-deskundigenbestand voor de aanstelling van behandelaren. De NVPO leden zijn reeds 

geïnformeerd over deze pilot. Momenteel is de NVPO betrokken bij het monitoren van het proces en 

de vormgeving van het onderzoek.  

 Om de (regionale) formele en informele zorg samen te brengen zijn de NVPO en de IPSO 

voorhanden om samen te gaan werken. Een speciale denktank zal zich bezighouden met de 

vormgeving hiervan. Tegelijkertijd buigt de NVPO zicht over de invulling van verdere ondersteuning 

van de POC’s.  

 Het bestuur wil in overleg gaan met andere beroepsverenigingen om meer kennis op te doen 

m.b.t. het werven van fondsen.  

 

4. Balans en Jaarcijfers 2017 en Begroting 2018 NVPO  

Inge Henselmans, penningmeester, licht het financieel verslag toe.  

 

Balans en jaarcijfers 2017  

In verband met (reeds begrote) uitgave van subsidiegelden is er minder geld in kas dan voorgaande 

jaren. De reserves zijn gelijk gebleven en de belangrijkste inkomstenbron blijft de 

lidmaatschapscontributie. Door het hoger uitvallen van het aantal deelnemers aan de scholing, de 

heruitgave van het handboek en een grote teruggave van het IKNL zijn er dit jaar ook financiële 

meevallers geweest. De afgeschreven kosten zijn grotendeels zoals begroot. De ‘website’ en 

‘congres’ werkgroep hebben meer moeten investeren. Tevens is er voor het eerst een afschrijving 

voor een ambtelijk secretaris gedaan.  

 Project 1 is inmiddels afgerond en het restant van de subsidie blijft voorlopig in het beheer 

van de NVPO. Er wordt momenteel gekeken of dit zo kan blijven en/of er een accountantscontrole 

moet plaatsvinden. Project 4 is ook afgerond en er heeft een accountantscontrole plaatsgevonden. 
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 Er wordt gevraagd of de kosten voor het tijdschrift niet verlaagd kunnen worden door het 

digitaal aan te bieden. Hier wordt van afgezien omdat het (papieren) tijdschrift nieuwe leden aantrekt 

en er leden zijn die een papierenversie prefereren. Echter. het digitaal aanbieden van enkele artikelen 

zou ook kunnen leiden tot nieuwe leden. Momenteel wordt er via diverse kanalen getracht om 

subsidie te verkrijgen voor het digitaliseren van eerdere edities om zodoende een kennisbank te 

creëren.  

Michiel de Ruijter en Kees van der Wiel worden bedankt voor hun bijdrage aan het opstellen 

van de balans en jaarcijfers.  

De kascommissie, bestaande uit Alexander de Graeff en Mahmoed Zadeh, heeft de jaarcijfers 

gecontroleerd en goedgekeurd. Zij adviseren de leden deze goed te keuren en decharge te verlenen 

aan het bestuur. Het bestuur wil dezelfde kascommissie graag benoemen voor het aankomende jaar. 

De leden stemmen in met de jaarcijfers van 2017 en gaan akkoord met de benoeming van de 

kascommissie. 

 

Begroting 2018  

Begrote opbrengsten voor 2018 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2017.  Er zijn extra kosten begroot 

voor het aanstellen van een ambtelijk secretaris en voor de Jaarindex. Ter viering van het lustrum 

hebben de schrijvers van het handboek, 3000 euro gedoneerd. Dit wordt o.a. besteed aan het 

tijdschrift, congres en showcases. Ook is hiervoor subsidie van verkregen van het Ingeborg Douwes 

Centrum en Roparun. De leden stemmen in met de begroting voor 2018. 

 Dank aan Inge Henselmans voor haar inspanningen. In verband met haar aangekondigde 

aftreding zal er dit jaar een nieuwe penningmeester aangesteld moeten worden. 

 

5. Vragen van NVPO-leden voor de NVPO-werkgroepen  

Er zijn geen vragen/opmerkingen over de jaarverslagen/plannen en begrotingen van de werkgroepen. 

  

6. Nieuwe voorzitter/ Nieuwe bestuursleden / Aftreden bestuursleden  

Twee nieuwe bestuursleden, Anette Pet en Eveliene Manten, worden gepresenteerd en stellen zich 

voor.  Er is geen bezwaar tegen deze aanstellingen.  

 

7. Rondvraag en Sluiting  

Het blijft lastig om nieuwe werkgroepleden te werven en dit blijft daardoor een continu aandachtspunt. 

Het bestuur houdt zich hier reeds mee bezig, ideeën zijn echter altijd welkom.  


