Jaarplan NVPO-bestuur – 2018
1.

In januari start een nieuwe ambtelijk secretaris. In samenwerking met IKNL is Saskia Lunter
gedetacheerd voor een afgebakende periode. Naast de secretariële taken is zij tevens
ondersteunend voor de werkgroepen op het vlak van deskundigheidsbevordering en
fondsenwering;
2. Het NVPO-bestuur werft een nieuwe penningmeester;
3. Samenwerking en contact met NVPO-werkgroepen en NVPO bestuur wordt verder verstevigd.
Het NVPO-bestuur stimuleert , ondersteunt en geeft samen met de NVPO-werkgroepen richting
aan de visie, bestaande uit concrete doelen, taken en verantwoordelijkheden. Evaluatie met de
verschillende werkgroep voorzitters volgt in 2018. Het NVPO-bestuur draagt mede zorg voor de
werving van nieuwe leden voor de werkgroepen;
4. Het NVPO-bestuur draagt zorg voor het verloop van de allereerste herregistratie voor
deskundigen, het NVPO-bestuur onderzoekt of en hoe verdere uitbreiding van het deskundigen
bestand mogelijk gemaakt kan worden;
5. Het NVPO-bestuur ondersteunt de voortgang van de landelijke Pilot Aanpassingsstoornis. Dit
tweejarige project start in maart 2018 en wordt gecoördineerd door het IKNL. Het bestuur is
betrokken bij de inhoudelijke verantwoording en betrekt hierbij de leden van het
deskundigenbestand;
6. Het NVPO-bestuur draagt er zorg voor dat leden tijdig geïnformeerd worden en dat zij hun
mening kunnen geven over conceptrichtlijnen. Via website en nieuwsbrief zal informatie
rondom de voortgang van de richtlijnen gegeven worden.
7. Het NVPO-bestuur zoekt actief naar samenwerking tussen de vele zorgaanbieders en
ketenpartners die zijn betrokken bij psychosociale oncologische zorg. Speerpunt vanuit de
heidag 2017 is gericht op het ondersteunen van regionale oncologische netwerken, waarbij de
focus op het versterken de deskundigheid van de verschillende professionals zal komen te
liggen. Daarnaast zullen mogelijkheden voor samenwerking tussen de formele- en informele
oncologische zorg verder worden verkend en uitgewerkt. Op regelmatige basis vindt hierover
overleg plaats met IPSO.
8. Het NVPO-bestuur zet zich in voor en neemt deel aan landelijk overleg voor betaalbare
psychosociale zorg in samenwerking met de sectorpartners (o.a. KWF Kankerbestrijding, LMK,
IPSO, Stichting OOK, IKNL, V&VN oncologie, PAZ/NVMP) en andere beroepsverenigingen/
stakeholders. Eventuele opdrachten die voortkomen uit deze overleggen worden binnen het
bestuur besproken en toebedeeld aan ofwel een bestuurslid ofwel een NVPO-lid;
9. Het jaarlijkse NVPO-congres en de ALV, worden gehouden op 16 maart 2018. Het thema van het
congres is; Back & to the future: 25 jaar psychosociale oncologische zorg en verder.
10. Het NVPO-bestuur besluit iedere vergadering over berichtgeving aan de NVPO-leden en, indien
van toepassing, over de geschikte kanalen (zoals het tijdschrift Psychosociale Oncologie,
nieuwsbrieven, de NVPO-website en social media).
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