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Welkom en opening
We worden welkom geheten door Ria Groentjes en vervolgens door voorzitter Wim
Jacobs. Hij opent de ALV officieel.
Deel 1: NIBIG WKKGZ
Jennie is werkzaam bij het NIBIG en komt vertellen over de WKKGZ. Doel van deze wet is
de verbetering van de kwaliteit van de zorg en de positie van de cliënt.
Vrijwel alle zorg valt onder deze wet, behalve de jeugdzorg. Coaching valt er officieel
(nog) niet onder, maar is nu een grijs gebied en de kans is groot dat het er wel onder zal
gaan vallen.
Wanneer er tijdens een contact met een cliënt iets gebeurt wat tot een conflict zou kunnen
leiden, dan ben je als therapeut/behandelaar verplicht om daar een melding van te
maken.
Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een klacht door een cliënt, om te
voorkomen dat mensen bij elk klein probleem gaan klagen. Algemene voorwaarden
binnen je praktijk hanteren, zijn vaak een extra drempel voor een cliënt om een klacht in
te dienen, maar ook de algemene voorwaarden vallen onder de wet. De cliënt is extra
beschermd door de WKKGZ.
We kunnen niet als VVNT inschrijven bij het NIBIG, omdat het gaat om individuele
verantwoordelijkheid.
Deel 2: ALV
Wim neemt kort de rest van het programma door en stelt het bestuur voor.
We beginnen het officiële gedeelte met een terugblik op 2016: de VVNT bestaat inmiddels
ruim 1 jaar! In die tijd hebben we verschillende dingen gedaan en deze worden
doorgenomen:
- In mei 2016 zijn de voorzitter, penningmeester en secretaris bij de notaris geweest en is
de vereniging officieel opgericht.

- Er is een logo ontworpen. Er is voor dit logo gekozen omdat je met NEI snel tot de kern
komt en veel diepgang kunt bereiken, maar er kunnen wel meerdere lagen zijn waarmee
we te maken hebben.
- De website is opgezet en online gegaan. Hier zijn alle aangesloten leden te vinden voor
potentiële cliënten, is informatie te vinden over wat NEI is en voor wie, maar in de
toekomst zal er voor de leden ook steeds meer informatie te vinden zijn op het besloten
inloggedeelte.
- In november hebben we op de beurs voor Internationaal Therapeut gestaan.
- Inmiddels zijn we ook actief op Facebook.
- We hebben 2 banners/beachvlaggen, waarmee we herkenbaar zijn op bijvoorbeeld een
beurs of nu met de ALV.
Het lijkt snel verteld, maar welbeschouwd is er veel gedaan en opgezet het afgelopen jaar.
Er wordt gevraagd naar de websiteveiligheid? Bij het inloggen op de website is geen gesloten
slotje te zien in de adresbalk. Deze vraag is enkele dagen voor de ALV bij het bestuur
neergelegd.
Voor zover bekend bij het bestuur, staat onze website op een goed beveiligde server. We
hebben de vraag doorgespeeld naar de websitebouwer, maar hebben hier tot nu toe nog
geen reactie op ontvangen. Wanneer we dit wel hebben, zullen de leden hierover ingelicht
worden.
De vraag aan alle leden is om onze Facebook-berichten te liken en te delen. Op deze
manier kunnen we onszelf bekend maken bij steeds meer mensen en dat is een belangrijk
doel van de vereniging.
Financieel jaarverslag
Het verslag wordt doorgenomen en toegelicht.
Er wordt gevraagd naar de gevelbordjes: deze hebben we eerst zelf besteld en verstuurd,
inmiddels doet de drukker dit rechtstreeks.
Overlopende passiva: contributie voor 2017 die al in 2016 betaald is.
De begroting voor 2017 wordt toegelicht.
Er wordt opgemerkt dat de ALV ruim begroot is ten opzichte van de andere posten. Waarom
is dat? Het bestuur wilde naast het algemene deel een aantrekkelijke, inspirerende middag
bieden.
De aanwezige leden zullen op korte termijn de mogelijkheid krijgen om een evaluatie in te
vullen. Daaruit zal blijken wat de ervaringen zijn geweest. Deze feedback neemt het
bestuur mee naar de volgnde ALV. Ook het bestuur zal de dag evalueren.
Omdat de VVNT neutraal wil blijven en in de toekomst wellicht NEI-therapeuten
aansluiten van andere opleidingsinstituten, heeft het bestuur gekozen voor een centrale
plek in Nederland.
Daarnaast wordt er gevraagd wat het doel van de VVNT is, met name ten opzichte van de
BATC? Is dat de contributie waard? Het doel van de VVNT is gezamenlijk NEI bekender
maken en de zichtbaarheid vergroten. De BATC is meer gericht op verzekering en
vergoeding.

Input vanuit de leden is belangrijk en zeer welkom. Te denken valt bijvoorbeeld aan
protocollen die je gebruikt en wilt delen met collega's . Dit kan op het besloten gedeelte
van de website: dit is een platform voor de leden, om informatie te delen/uit te wisselen.
Heb je stukken die je hier wilt delen (artikelen/protocollen etc), dan kun je deze mailen
naar wb@vvnt.nl (wb staat voor websitebeheer).
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld.
Plannen 2017
De plannen voor 2017 zijn vooral gericht op het vergroten van de bekenheid van NEI en
de VVNT. Dit willen we doen door op beurzen ze gaan staan, advertenties te plaatsen in
bijvoorbeeld de Happinez en door veel gebruik te maken van Facebook. Daarvoor hebben
we onze leden nodig: als zij onze berichten liken en delen, vergroten we ons bereik.
Er wordt opgemerkt dat we misschien juist out of the box moeten denken en niet in de
Happinez moeten willen adverteren, maar in bladen als Elle, Ouders van nu of JM? Daar zit
meer onze doelgroep, voor de Happinez(lezers) zijn we meer van hetzelfde.
Wim benoemd dat dergelijke input heel waardevol is en dat we daar als bestuur meer van
willen. Ideeën mogen gemaild worden naar wb@vvnt.nl of naar secretaris@vvnt.nl.
De ervaring van enkele leden is dat een redactioneel stuk meer oplevert dan een advertentie.
Een journalist laten ervaren wat je doet en wat het effect daarvan is, brengt op zijn beurt
meer op dan zelf een redactioneel stuk aanleveren.
Tenslotte staat er voor 2017 ook nog op de planning om contact met andere NEIopleidingen te leggen, om het ledenbestand van de vereniging te kunnen vergroten en om
de reguliere zorg te benaderen om mogelijke samenwerking op te starten.
Er wordt gevraagd of er ook plannen zijn om met inhoudelijke vragen aan de slag te gaan,
zoals bijvoorbeeld het faciliteren van de WKKGZ, het wel of niet BTW-vrij zijn en dergelijke?
Wat betreft de WKKGZ hebben we vandaag het NIBIG uitgenodigd. Het lijkt er op dat het
ministerie ons eigen initiatief niet goed zal keuren (voor 2017 kan dat niet meer, omdat
de registratie per jaar verloopt, maar voor 2018 is de kans heel klein), meer kunnen we
daar niet meer aan doen.
Het BTW-vraagstuk staat op dit moment niet op het prioriteitenlijstje.
Op de vraag of we ons ook bezig zullen gaan houden met het contact leggen met
verzekeringen, in verband met vergoedingen, is het antwoord nee. Dat laten we bij de
BATC, we willen ons met NEI bezig blijven houden.
Wel willen we bijvoorbeeld na- en bijscholing gaan organiseren voor onze leden.
Huishoudelijk reglement
Er is slechts 1 feedbackpuntje op het huishoudelijke reglement: bij de slotbepalingen staat
" In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist
de voorzitter." Er wordt liever gezien dat we dat aanpassen naar "beslist het bestuur." Dit zal
worden aangepast.
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

Schema van aftreden
Het schema van aftreden wordt toegelicht. In principe is de zittingstermijn 2,5 jaar, maar
om te voorkomen dat het huidige bestuur tegelijkertijd aftreedt, hebben we voor nu een
schema gemaakt.
De voorzittersfunctie komt daarom eind oktober a.s. vrij.
Is er een functieomschrijving voor het voorzitterschap? Wim licht toe dat je eigenlijk niet
zoveel hoeft te doen, omdat je alles samen doet als bestuur. Je zit als voorzitter de
vergaderingen en de ALV voor (dat betekent dat je de vergaderingen opent, sluit en de tijd
bewaakt), verder worden de taken onderling verdeelt.
Mochten er nog vragen zijn of interesse om de functie te vervullen, dan kun je mailen naar
voorzitter@vvnt.nl of naar secretaris@vvnt.nl
FB-winactie
Facebook is voor de vereniging een belangrijk medium om de zichtbaarheid richting
nieuwe cliënten en collega's te vergroten. We willen daarom graag input van onze leden.
Heb je een leuke bijdrage voor de Facebookpagina, mail die dan naar wb@vvnt.nl. De
websitebeheerder zal het na controle en goedkeuring op Facebook plaatsen. Voorwaarde
is dat er altijd een link moet zijn naar NEI.
Belangrijk voor de andere leden is dan dit bericht weer te liken en te delen.
Aan het einde van het jaar zullen alle bijdragen in een hoge hoed worden gedaan, waaruit
1 naam/bijdrage zal worden getrokken. Dit lid ontvangt de contributie van 2017 terug! Je
mag zoveel bijdrages leveren als je wilt. Hoe meer je bijdraagt, hoe meer winkans je
maakt.
Zijn niet alleen de leden van VVNT lid van deze Facebookpagina? De pagina is openbaar
(daar is bewust voor gekozen) en er zijn ook mensen volgend die geen lid van de VVNT
zijn. Maar om dit aantal te vergroten en de VVNT en NEI nog meer bekendheid te geven, is
liken, maar vooral delen zo belangrijk.
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Sluiting ALV
Wim sluit het officiële gedeelte van de ALV af.
Er volgt eerst een pauze, daarna schudden we gezamenlijk het officiële gedeelte van
onszelf af met een dansje.
Vervolgens bespreken we het onderwerp HSP aan de hand van stellingen. Ria Groentjes
leidt de discussie, waar ook psycholoog Tasha Tromp en schrijfster Baraba Veer aan
deelnemen. Er worden vele ervaringen uitgewisseld, maar ook tips en ideeën.
Hopelijk was het voor iedereen een leerzame dag.

