NVPO werkgroep Deskundigheidsbevordering
Jaarverslag 2016
Werkgroepleden
De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden:
Nicolien van Rooij (Oncologieverpleegkundige, trainer NKI-AVL)
Titia Brouwer (maatschappelijk werker oncogenetica UMCU)
Karen Rutgers (coördinator zorg THH Amersfoort, maatschappelijk werker Centrum Amarant)
Floor Ploos van Amstel (Oncologieverpleegkundige en onderzoeker Radboud UMC)
Chantal Lammens (adviseur, betrokken tot Q2 2017)
In 2016 heeft een herijking van de werkgroep deskundigheidsbevordering plaatsgevonden naar aanleiding van
het afronden van het project ‘Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker’ medio 2015. De
werkgroep zet zich, met freelance ondersteuning, in voor borgen van de verschillende activiteiten en producten
welke zijn ontwikkeld ten tijde bovengenoemd project, alsmede voor het ontplooien van nieuwe deskundigheid
bevorderende activiteiten. In 2016 zijn allereerst de reeds bestaande, alsmede de borgingstaken inzichtelijk
gemaakt, zoals:
Beoordeling klinische workshops NVPO congres
Herregistratie deskundigenbestand (opstellen en uitvoeren plan, accreditatie aanvraag regelen)
NVPO keurmerk (updaten en nieuwe aanvragen beoordelen)
PSO scholingen (aanspreekpunt/communicatie aanbieders, PR)
Inventarisatie interventies (3-jaarlijkse update)
Borgen aanbod intervisie
Dag voor de praktijk
Op basis daarvan is een meerjaren planning opgesteld. Nader zal worden vastgesteld welke taken aan welke
werkgroepleden worden toebedeeld (op basis van interesse en expertise). Gezien het brede takenpakket en
daarmee gepaard gaande taken is een werkgroep van ca. 9 leden nodig, welke in de uitvoerende taken wordt
ondersteund door een freelance professional t.b.v. de slagkracht. Momenteel zijn er 5 posities vacant binnen de
werkgroep.
Jaarplan 2017
-

-

Ledenwerving nieuwe werkgroepleden
Aanstellen adviseur en begeleider werkgroep
Vaststellen taken per werkgroeplid
Herzien NVPO keurmerken (allereerst startend met de doelgroep psychologen,
gevolgd door maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers) en beoordelen
aanvragen keurmerk
Opstellen plan van aanpak herregistratie deskundigenbestand op basis van
deskundigheidsbevordering
Borgen intervisiebijeenkomsten partnerorganisatie
Beoordelen workshops NVPO congres
Onderhouden communicatie en PR aanbieders PSO scholingen
In samenwerking met werkgroep PR & Fondsenwerving PR verzorgen rondom
opleiding post-HBO opleiding psychosociale zorg maatschappelijk werkers
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