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Jaar van de authenticiteit
2018 is voor de NVRG het jaar van de authenticiteit.
Naast verbinding, kwaliteit en profilering is authenticiteit
een van de kernwaarden van de NVRG.
Met hun eigen, authentieke manier van werken onderscheiden systeemtherapeuten en
systeemtherapeutisch werkers zich in hun aanpak en kijk op de problematiek. Die aanpak is
niet alleen gericht op het individu. Voor leden van de NVRG staat een probleem of een
(psychische) klacht nooit op zichzelf. De sociale, relationele en culturele omgeving speelt
altijd een rol en naasten worden dan ook betrokken bij de (be)handeling.
De NVRG staat voor een brede toegankelijkheid van de systeemtherapeutische aanpak,
uitgevoerd door professionals geregistreerd in het kwaliteitsregister van de NVRG.
Dit jaarverslag geeft een impressie van de activiteiten die de vereniging onderneemt om het
systemische gedachtegoed te verspreiden en de toegevoegde waarde van systeemtherapie
én van haar leden over het voetlicht te brengen.
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Koester je power
2018

was een jubileumjaar
voor de NVRG, met een
prachtig congres om dit
te vieren. Ik kan alleen maar trots en
vol bewondering zijn op zulke congres
dagen. Enerzijds volop ruimte voor
wetenschappelijke verdieping met
prachtige keynotes en workshops. En
anderzijds de praktische relevantie, bijvoorbeeld in de bijzondere live-sessies.
Zo gedurfd. Applaus voor de therapeuten en deelnemers! Het maakt heel
goed duidelijk hoe je systeemtherapie
op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken kunt inzetten en
gebruiken. Het belang van de benadering
van een p
 robleem met een systemische
blik kwam krachtig naar voren.

elkaar inspireren op zo’n congres. Als
nieuw bestuur groeiden we dit eerste
bestuursjaar naar elkaar toe. Onze
vereniging staat voor verbinding, laten
we op die weg voortgaan. Met een
actieve rol voor de NVRG die steeds
meer de contacten en kruisbestuivingen
zoekt met andere verenigingen.

Communiceren
En laten we daarin de kracht en flow
van Power to the System vasthouden:
door te blijven communiceren en elkaar
steeds weer te vinden en voeden met
ideeën, in de commissies van de vereniging, op de studie- en trainingsdagen en
de ledenvergadering. Koester je power
en deel ideeën met je collega’s!

Kruisbestuiving
Power to the System geldt ook voor ons
als vereniging: de kracht van de NVRG
en haar leden. Mooi om te zien hoe we

Mirjam Hinfelaar
Voorzitter NVRG
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Jubileumcongres
35 jaar NVRG
In 2018 bestond de NVRG 35 jaar. Om dat te vieren organiseerde
de NVRG een tweedaags jubileumcongres in de Philharmonie
in Haarlem. Thema: ‘Power to the System! De kracht van de
systemische benadering door de jaren heen’.

V

rijdag 21 september zorgde
theaterkoor Dario Fo voor een
spetterende opening. Levi van
Dam (Garage2020 en JIM) en
David van den Berg (Redesigning
Psychiatrie) lieten voorbeelden
zien van radicale vernieuwingen
binnen de GGZ en de jeugdzorg. In de
middag vond een variëteit aan boeiende
workshops plaats. Het vrijdagprogramma werd afgesloten met lezingen van
Philippe Delespaul over de revival van
het systeemdenken in de ‘De Nieuwe
GGZ’ en Erwin van Meekeren over het
levensverhaal van Vincent van Gogh met
speciale aandacht voor de contextuele
en relationele aspecten.

Live-therapie
Zaterdag 22 september veranderde
de Philharmonie in een therapiekamer.

Drie vooraanstaande systeemtherapeuten lieten, ieder vanuit hun eigen
perspectief, zien hoe zij werken met een
echtpaar of een gezin. We bedanken
Fariba Rhmaty, Robert van Hennik en
Karin Wagenaar dat de deelnemers
aan het NVRG-jubileumcongres een

‘bevlogen jonge sprekers waar
we veel van kunnen leren’
kijkje mochten nemen in hun keuken.
Met dank ook aan Rick Pluut voor zijn
heldere reflecties. Het was indrukwekkend, inspirerend en bijzonder leerzaam.
Fariba, Robert, Karin en Rick gingen
’s middags tijdens een masterclass
verder in op hun werkwijze.

FILMS
Van de live-systeem
therapiesessies op dag
twee van het NVRGjubileumcongres zijn
opnamen gemaakt. De
films zijn interessant
studie- en lesmateriaal
en zitten vol inspirerende
voorbeelden. De verkoop
van de films was een
groot succes. Bijna 350
NVRG-leden en relaties
van de vereniging hebben
de USB-stick met de drie
films (inclusief reflectie)
besteld.
Heb jij de films nog niet?
Ze zijn nog steeds te koop.
Stuur een mail naar
nvrg@nvrg.nl onder
vermelding van ‘Live
therapie NVRG 2018’ en
je ontvangt deze unieke
films voor 64,95 euro
(excl. verzendkosten).
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HEB JE EEN EIGEN
PRAKTIJK?
De gegevens van je
eigen praktijk worden
alleen getoond op de
NVRG-website als je een
‘Vermelding eigen praktijk’
hebt. Aan deze vermelding
zijn kosten verbonden.
In 2019 bedragen deze
40,65 euro. Ben je lid van
de NVRG en wil jij ook een
eigen praktijkvermelding?
Stuur dan een mail naar
nvrg@nvrg.nl onder
vermelding van ‘Verzoek
vermelding eigen praktijk’.

Strategisch
plan 2019-2021

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een
strategisch plan dat de koers van de vereniging
vastlegt voor de periode 2019 tot en met 2021.
Het plan omvat de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen
en ambities van de NVRG voor de komende drie jaar en vormt
het referentiekader voor het beleid en de besluitvorming
binnen de vereniging.

Het verschil maken

Nieuwe website en ledendatabase
In 2018 is de website van de NVRG in
een nieuw jasje gestoken. Ook de aan
de website gekoppelde ledendatabase
is geheel vernieuwd.
Bij de ontwikkeling van de website stond
gebruiksvriendelijkheid voorop. Ook
vinden we het belangrijk dat de website

er visueel aantrekkelijk uitziet. Uit de
reacties van leden maken we op dat we
geslaagd zijn in onze opzet, we ontvingen veel positieve reacties. Leden geven
aan dat de website er mooi uitziet, heel
gebruiksvriendelijk is en dat informatie
eenvoudig is te vinden.
Met de introductie van de nieuwe web-

site zijn alle NVRG-leden vindbaar via de
‘Zoek therapeut’ functie, of ze nu in een
instelling werken of een eigen praktijk
hebben. Zo kunnen cliënten altijd nagaan of hun behandelaar geregistreerd
is bij de NVRG, hét kwaliteitsregister
voor systeemtherapeuten en systeem
therapeutisch werkers.

ACTUALISEER JE
GEGEVENS!

De NVRG doet er alles aan
om de gegevens in de
ledendatabase zo actueel
mogelijk te houden. Daar
kun jij als lid ons bij helpen!
Je kunt je gegevens controleren en zo nodig aanvullen
en wijzigen door in te loggen
via ‘Mijn NVRG’.

De NVRG wil en kan het verschil maken. De systeemtherapeutische benadering is onmisbaar voor de zorg en de NVRG
wil erkend én herkend worden als hét kwaliteitsregister voor
systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers. Dit
vormt het fundament van het strategisch plan.

In dialoog
Het strategisch plan kwam tot stand in dialoog met de
adviescommissies en op basis van het in de zomer van 2018
uitgevoerde ledenonderzoek. Elders in het jaarverslag lees je
meer over het ledenonderzoek.

Op 17 april 2019 wordt het Strategisch Plan 2019-2021 voorgelegd aan de
Algemene Ledenvergadering.
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Profilering:
de NVRG-folder
beeld folder

Vanuit onze leden, maar ook vanuit bijvoorbeeld instellingen
en gemeenten, krijgen we regelmatig het verzoek om infor
matiemateriaal toe te sturen. Aan dit verzoek kunnen we
nu gehoor geven. De folder ‘Systemisch kijken, werken
en (be)handelen’ beschrijft wat kenmerkend is voor de
systeemtherapeutische aanpak en wat de systeemtherapeut
en de systeemtherapeutisch werker kunnen betekenen
binnen de zorg. Ook de waarde van een registratie bij de
NVRG komt aan bod. De folder is massaal opgevraagd en
meerdere malen herdrukt.
Je kunt de folder opvragen via nvrg@nvrg.nl o.v.v.
‘Folder ST/STW’ en het gewenste aantal exemplaren.
Je betaalt alleen de portokosten.

AANTAL NVRG LEDEN
BLIJFT STIJGEN
Eind 2018 had de NVRG

2.149 leden

Dit is een toename van bijna
100 leden ten opzichte van het jaar
ervoor. Ook het aantal leden
(in opleiding tot) systeem
therapeutisch werker (STW) groeit.
In 2017 waren er 9 leden STW,
2018 sloten we af met

29 leden stw
en in 2019 verwachten we
de 50ste STW’er te verwelkomen.
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Belangenbehartiging
Ook in 2018 maakte de NVRG zich sterk voor erkenning en vergoeding van systeemtherapie.

G

esprekken zijn gevoerd met
staatssecretaris Paul Blokhuis,
secretaris-generaal Erik Gerritsen
en diverse Tweede Kamerleden
en hun medewerkers. Ook was
de NVRG regelmatig aanwezig
bij de Algemeen Overleggen van de
vaste Kamercommissie van VWS met de
bewindspersonen, zeker als het daarin
ging over onderwerpen die van belang
zijn voor NVRG-leden. Voorafgaand
aan zo’n overleg stuurden we meestal
een brief of mail waarin we aandacht
vroegen voor de meerwaarde van
systeemtherapie en de problemen die
onze leden ondervinden met de vergoeding van hun inzet.

Begrip en sympathie
Als pleitbezorger van de systeem
therapeutische aanpak wordt de
NVRG overal met begrip en sympathie
ontvangen, maar de stap naar concrete
actie blijft moeilijk. De discussie over

vergoeding van relatie- en gezins
therapie gaat al snel over geld: wie
gaat dat betalen? Vooral opname in het
basispakket is een politiek heet hangijzer. Kortom: er is veel sympathie voor
systeemtherapie, maar niemand wil de
rekening betalen.

‘Ik ben een
bondgenoot van
systeemtherapie’

Staatssecretaris Paul Blokhuis

Dynamische lijst
Het veranderen van de regels rond
vrijstelling van btw-afdracht voor vrijgevestigde therapeuten is een voortdurend
aandachtspunt. Ook zetten we sterk in
op heropname van systeemtherapie op
de Dynamische Lijst van interventies die
voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Om dit proces te versnellen heeft de NVRG in samenwerking
met de NVP in 2018 een onderzoek laten
uitvoeren naar recente wetenschappelijke overzichtsstudies die de effectiviteit
van systeemtherapie in kaart brachten.
Meer over dit onderzoek lees je elders in
dit jaarverslag.

‘SCHEIDEN… EN DE KINDEREN DAN?’
In februari 2018 verscheen
het verslag ‘Scheiden... en de
kinderen dan?’ van het Platform
Scheiden zonder Schade onder
leiding van André Rouvoet. Het
verslag geeft concrete actielijnen
en oplossingsrichtingen om
schade bij kinderen als gevolg
van een scheiding te voorkomen.
Een van de aanbevelingen

van het platform: vergroot de
(financiële) toegankelijkheid van
relatietherapie door een erkende
therapeut. De NVRG stuurde de
verantwoordelijke ministers van
Justitie en VWS een reactie op
dit verslag met suggesties die
deze aanbeveling tot een succes
kunnen maken:
vergoed, met het belang van
■

■

■

het kind voor ogen, relatie
therapie én gezinstherapie;
maak relatie- en gezinstherapie
financieel toegankelijk binnen
elke fase van het scheidingsproces;
maak relatie- en gezinstherapie
financieel toegankelijk mits
uitgevoerd door een therapeut
die ingeschreven is in het

■

kwaliteitsregister van
de NVRG;
vergoed relatie- en gezins
therapie zowel vanuit het
basispakket (de zorgverzekeringswet) als vanuit
de jeugdwet en de WMO.

De NVRG is inmiddels in gesprek met de verantwoordelijken voor het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade.
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Nascholing NVRG 2018
Om lid te kunnen blijven moeten NVRG-leden iedere vijf jaar kunnen aantonen dat zij voldoen aan
de voorwaarden voor herregistratie. Een van die voorwaarden is het volgen van nascholing.
Op 26 januari organiseerde de
sectie Interculturele Systeem
therapie haar tweede studiedag.
Thema: ‘Gekleurd geïnterpreteerd’.
Hoe kun je vanuit een cultureel
perspectief naar problemen kijken
en cliënten, ongeacht hun maatschappelijke, financiële of etnische
achtergrond hier een passende
oplossing voor helpen vinden?
Sprekers en workshopgevers: Latifa
Al Ayachi (Nationale Politie), Anna
de Voogt, Hermine Klok, Annelies
Huybrechts, Dirck van Bekkum,
Judith Limahelu, Jeroen Oomen,
Ilse Verkaaik en Amine Nafie.

De sectie Kinderen en
Jeugdigen verzorgde op
16 maart een studiedag over
ouderschap en systeemtherapie.
Wat betekende ouderschap in
de jaren zestig en wat betekent
het anno nu? Wat vraagt een

De sectie Psychiatrie en Systeemtherapie organiseerde op 15 juni in
samenwerking met de sectie Ouderen een studiedag getiteld: ‘Oude liefde,
Nieuwe kansen’. Duidelijk werd hoe belangrijk de combinatie van systeem
therapeutische expertise en psychiatrische kennis is bij de behandeling van
oudere patiënten. Sprekers en workshopgevers: Pauline Beusekamp, Xander
van Ruissen (ervaringsdeskundige), Rosalien Wilting, Chris Bavinck, Leny van
Dalen, Beatrijs Lens, Albert Neeleman, Minke de Boer en Karin Wagenaar.

veranderde visie op ouderschap
van de systeemtherapeut?
Sprekers en workshopgevers:
dr. Esther van Fenema, dr. Luc
van den Berge, Jan Olthof, Mark
Hansen, Ron Ottenbros en
Lenny Rodenburg.

Het NVRG-jubileumcongres (35 jaar)
vond plaats op 21 en 22 september.
Thema: ‘Power to the System’. Twee
dagen lang stond de Philharmonie in
Haarlem in het teken van de kracht van de
systemische benadering. Keynotesprekers:
dr. Levi van Dam, dr. David van den Berg,
prof. dr. Philippe Delespaul en Erwin van
Meekeren. Live-systeemtherapie door:
Karin W
 agenaar, Fariba Rhmaty en
dr. Robert van Hennik, met reflectie
door Rick Pluut.

Op 30 en 31 oktober organiseerde de NVRG in samenwerking met het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) een tweedaagse training over de
uitdagingen waar je als systeemtherapeut voor komt
te staan bij de hulpverlening aan nieuw samengestelde
gezinnen. Docenten: Lieve Cottyn en Ilse Janssen.

NVRG op
social media
In 2018 stuurde de vereniging
21 nieuwsbrieven.

De sectie Forensische
Systeemtherapie
organiseerde op
14 november een studiedag over de dilemma’s
en lastige kwesties waar
je als behandelaar van
zedendelinquenten en
hun systeem mee te
maken krijgt. Sprekers:
Jan Flameling, Jolanda
Verbeek, Brenda de
Jong, Margreet Timmer,
Jantien Klasen en Aletta
Stuivenberg.

72
Op 3 december
organiseerde de
NVRG een na
scholingsdag voor
leersupervisoren.
De dag stond
onder leiding van
Monique Schirris
en Gerrit van
Ramshorst.

Tijdens de studiemiddag van de Wetenschaps
adviescommissie op 7 december stond het promotie
onderzoek van Robert van Hennik centraal. Hij liet
zien dat ook niet-geprotocolleerde behandelingen,
zoals narratieve en dialogische systeemtherapie, zich
lenen voor gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Het aantal volgers via Twitter nam toe van
509 in 2017 tot 581 in 2018.

568 leden telt de speciale LinkedIn-groep
voor leden. De volgers van de LinkedInbedrijvenpagina (ook voor niet-leden)
steeg van 501 naar 736.
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Wetenschap
Een van de doelstellingen
van de NVRG is het stimuleren
van theorievorming, wetenschappelijk onderzoek en
publicaties over relatieen gezinstherapie. In 2018
besteedde de vereniging
hier veel aandacht aan.

BEELD ISTOCKPHOTO

Wetenschap in de opleiding
Het thema van de Opleidersmiddag,
die dit jaar op 15 november plaatsvond,
was ‘Wetenschap in de opleiding tot
systeemtherapeut’. Tijdens deze middag
werd duidelijk dat wetenschappelijk
onderzoek binnen de NVRG leeft en
door alle opleiders zeer belangrijk wordt
gevonden. De volgende vragen stonden
centraal:
■ Op welke manier besteed je als
opleider aandacht aan wetenschappelijk onderzoek, anders dan middels
de module Wetenschap in Opleiding
(WiO)?
■ Zou de opleiding tot systeemtherapeut nog wetenschappelijker moeten
worden? Zo ja, op welke manier?

Is de module WiO de beste manier
om aandacht aan wetenschappelijk
onderzoek te besteden? Heb je ideeën
voor een andere opzet?
■ Speelt wetenschappelijk onderzoek
een rol voor jou als systeemtherapeut?
Zo ja, op welke manier?
■

Wetenschap in de eigen therapiepraktijk
Op 7 december vond de studiemiddag
van de Wetenschapsadviescommissie
(WAC) plaats. Thema: ‘Wetenschap
in de eigen therapiepraktijk’. Tijdens
de studiemiddag stond het promotie
onderzoek van Robert van Hennik naar
improvisatie en collaboratief leren in
feedback gestuurde gezinstherapie
centraal. Daarnaast besprak Robert zijn
plan om samen met een groep systeem
therapeuten het project ‘Praktijk
gericht en collaboratief onderzoek’ te
starten, om zo het fundament onder de
systeemtherapie verder te verstevigen.

‘We hebben opnieuw
aangetoond dat
systeemtherapie
evidence based is’

Wetenschappelijke evidentie
In 2018 heeft de NVRG in samenwerking
met de NVP een onderzoek laten uit
voeren naar de effectiviteit van systeem
therapie. Het onderzoek is gebaseerd
op systematische reviews en meta-
analyses – meer dan 150 artikelen – over
systeemtherapie uit de jaren 2012 tot
2017. De resultaten worden beschreven
in het rapport ‘Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie’ dat in maart 2019
verschijnt.
Systeemtherapie heeft tot 2014 op de
zogenaamde ‘Dynamische Lijst’ van
Zorgverzekeraar Nederland gestaan,
waardoor de therapie in principe in
aanmerking kwam voor vergoeding
uit het basispakket. In 2014 was dus
al wetenschappelijk aangetoond dat
systeemtherapie effectief en kosten
efficiënt is. Toch is systeemtherapie,
om onduidelijke redenen, geschrapt
van de Dynamische Lijst. Daarom
besloten we opnieuw aan te tonen
dat systeemtherapie evidence based
is en voldoet aan de stand van de
wetenschap en praktijk. Het rapport
‘Systeemtherapie, wetenschappelijke
evidentie’ laat duidelijk zien dat
individuen, al dan niet belast met
een psychische stoornis, hun directe
omgeving en de maatschappij gebaat
zijn bij een brede toegankelijkheid van
systeemtherapie.
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Herregistratie
Een van de doelen van de NVRG is het bevorderen,
stimuleren en bewaken van de kwaliteit van de opleiding
en (na)scholing van haar leden. Het Herregistratiereglement, dat de eisen voor verlenging van het
lidmaatschap beschrijft, speelt hierbij een belangrijke rol.

aan het einde van de registratieperiode
moet een verklaring tuchtrecht worden
ingediend. Met het nieuwe reglement
wordt het ook mogelijk om accreditatiepunten te behalen door het volgen van
NVRG-geaccrediteerde e-learning. Voor
supervisoren is de mogelijkheid opgenomen om accreditatiepunten te behalen
door het volgen van leersupervisie.

Opleiders

D

e Accreditatiecommissie (AC)
en de Opleidingsadviescommissie (OAC) bogen zich over
een aantal knelpunten in het
Herregistratiereglement voor
systeemtherapeuten. Dit leidde
tot een aantal wijzigingen waar de leden
tijdens de Algemene Ledenvergadering
op 18 april 2018 mee instemden.
De voorwaarden voor verlenging van
het lidmaatschap zijn uitgebreid met
twee bepalingen: tijdens de registratie
periode wordt intervisie gevolgd en

Ook de voorwaarden voor verlenging
van het NVRG-opleiderschap zijn
aangescherpt. Ten eerste wordt van
opleiders verwacht dat zij minimaal zes
van de vereiste zestig accreditatiepunten
behalen door het volgen van nascholing op het gebied van didactiek,
(leer)supervisie of leertherapie.
TTC-gevers wordt gevraagd om gedurende de registratieperiode minimaal
120 lesuren te verzorgen binnen één of
meerdere NVRG erkende opleidings
modules. Voor leersupervisoren is
het nu ook mogelijk aan het vereiste
aantal leersupervisiezittingen te
voldoen door het geven van leer
supervisie in het kader van nascholing
van supervisoren.

STATUTEN EN REGLEMENTEN
In 2018 is in nauwe samenwerking met alle adviescommissies het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging
geactualiseerd. Dit was hoog
nodig: het nu nog geldende
reglement stamt uit 2009.
Het Huishoudelijk Reglement
hangt nauw samen met de
Statuten en overige reglementen
zoals het Opleidingsreglement:
wijzigingen in het ene document
hebben gevolgen voor de andere
documenten. Om die reden zijn
ook deze opnieuw onder de loep
genomen. Daarnaast is er een
nieuw reglement opgesteld:
het Reglement Colleges

van Beroep en Toezicht. Dit
reglement beschrijft de taken en
bevoegdheden van het College
van Toezicht en het College van
Beroep. Bij de actualisering van
de Statuten en de reglementen
is rekening gehouden met
veranderde wetgeving, zoals de
invoering van de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) en de invoering van
de Algemene verordening
gegevensbescherming
(AVG). Ook zijn processen en
verenigingszaken die nog niet
eerder beschreven waren in de
Statuten of enig reglement nu
wel vastgelegd.

De geactualiseerde Statuten en reglementen en het nieuwe
Reglement Colleges van Toezicht en Beroep worden op 17 april
2019 voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
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Ledenonderzoek
In de maanden juni en juli van 2018 liet de
NVRG een online onderzoek uitvoeren onder
al haar leden en alle lezers van het tijdschrift
Systeemtherapie.

In totaal vulden 856 respondenten, 615 NVRG-leden en
241 leden van de BVRGS, de vragenlijst in. Dit betekent een
respectabele respons van 29 procent. De leden van de NVRG
beantwoordden alle vragen van het onderzoek; BVRGS-leden
alleen de vragen over het tijdschrift Systeemtherapie.
Het onderzoek geeft veel inzicht in hoe we onze dienst
verlening nog beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte
van onze leden. De resultaten van het onderzoek zijn onder
andere input voor de strategie, het beleid en de communicatie
van de vereniging.

241

respons
vragenlijst

BVRGS-leden

615

NVRG-leden

29%

TIJDSCHRIFT

TOP DRIE

WOORDEN WAAR JE AAN
DENKT BIJ DE NVRG:
1
2
3

7,3

Verbindend
Belangenbehartiging
Beroepsvereniging

TOP VIJF

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN
HET NVRG-LIDMAATSCHAP:
1
2
3
4

DOE MEE

ACTIEF WORDEN BINNEN DE
VERENIGING?

TIJDSCHRIFT
SYSTEEMTHERAPIE

De NVRG-leden die deelnamen aan het
onderzoek zijn gevraagd of ze zich actief willen
inzetten voor de vereniging. Bijvoorbeeld in
een adviescommissie of een sectiebestuur. Ook
inhoud aanleveren voor de NVRG-nieuwsbrief
of het tijdschrift Systeemtherapie is een manier
om een bijdrage te leveren.

Het tijdschrift Systeemtherapie
wordt veelvuldig gelezen. Met name
de hoofdartikelen en de rubriek
‘De Praktijk’ worden goed gewaardeerd. Gemiddeld beoordelen de
lezers het tijdschrift met een 7.3. De
respondenten is ook gevraagd of
ze suggesties hebben voor nieuwe
rubrieken of ideeën over hoe het
tijdschrift nog beter kan worden.
Hier is veelvuldig op gereageerd.
De redactie van het tijdschrift is
blij met de goede waardering en
neemt alle suggesties mee zodat
het tijdschrift blijft aansluiten bij de
behoeften van de lezers.

Wil jij ook actief worden
binnen de vereniging?
Mail dan naar nvrg@nvrg.nl en
laat ons weten wat je voor de
vereniging kan en wil doen.

Ontmoeten van
vakgenoten
Kwaliteitskeurmerk
Belangenbehartiging
Tijdschrift
Systeemtherapie

TOP DRIE

REDENEN OM LID TE ZIJN
VAN DE NVRG:
1
2

3

De NVRG is een
kwaliteitsregister
De NVRG bevordert
het systemisch
denken en handelen
Belangenbehartiging

7,3
RAPPORT

LEDEN OVER DE NVRG
Leden voelen zich
betrokken bij de NVRG
en zijn over het algemeen tevreden over de
dienstverlening van de
vereniging. Veel leden
geven aan dat de NVRG
steeds zichtbaarder is en
zich positief ontwikkelt.
Overall scoort de NVRG
een 7.3.

Wil je mee
r
weten ove
r het
ledenonder
zoek? Je
kunt een ko
rte samen

vatting op
vragen via
nvrg@nvrg
.nl.
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P3NL groeit
P3NL is de federatie van verenigingen van psychologen,
psychotherapeuten en pedagogen.

P

3NL, waarin wordt samengewerkt
door NIP, NVGzP, NVO, NVVS,
VEN, VGCt, VKJP, VPeP en NVRG,
is in 2018 uitgebreid met twee
nieuwe leden: de Vereniging Van
Psychodiagnostisch Werkenden
(VVP) en de Landelijke Vereniging
POH-GGZ. Met deze uitbreiding
vertegenwoordigen de elf bij P3NL
aangesloten verenigingen meer dan
37.000 professionals. Hierdoor kan
P3NL nog sterker naar buiten treden
en vormt zij een krachtige partij voor
belangenbehartiging. Op het gebied van
belangenbehartiging werkte P3NL ook
in 2018 weer nauw samen met de NVRG.

Veel activiteiten van P3NL vloeien voort
uit het Hoofdlijnenakkoord GGZ dat in
2018 is gesloten. Voorbeelden van
onderwerpen waar P3NL actief bij
betrokken is, zijn:
■ het

bekostigingsexperiment
aanvullende beroepen ggz en fz;
■ de

verruiming van het regiebehandelaarschap binnen het Kwaliteitsstatuut;
■ het

vernieuwen van de beroepenstructuur voor psychologische en
pedagogische beroepen;
■ de

ontwikkeling van een veldnorm
waarin is vastgelegd welke behandelingen effectief zijn en welke behandelaren deze mogen uitvoeren.

Wil je meer
weten over de inzet
van P3NL?
Lees de NVRGnieuwsbrief.
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Financiële verantwoording 2018 en begroting 2019
Balans
Omschrijving

Saldo 31-12-2018
Debet
Credit

Vaste activa
Debiteuren
Te vorderen
belastingen en
premies sociale
verzekeringen
Overige
vorderingen
Liquide
middelen

51.839
12.395

19.405
2.045

19.196

23.357

32.674

7.334

301.842

358.297

Totaal: Activa

417.946

410.438

Kapitaal
Resultaat
boekjaar
Vrijval
reservering
Reservering
Secties
Diverse
crediteuren
Verschuldigde
belastingen en
premies sociale
verzekeringen
Nog te betalen
bedragen
Totaal: Passiva

Saldo 31-12-2017
Debet
Credit

354.162

364.786

-22.978

-13.424

8.436

2.800

0

8.432

44.316

16.890

34.010

27.124

0

3.830

417.946

410.438

in euro's

Baten
Omschrijving

Begroting
2018

Contributie
Aanvraag
lidmaatschap
Screening
Eigen praktijk
vermelding
website
Advertenties
en vacatures
NVRG congres
Provisie tijdschrift Systeemtherapie
Provisie
Gezinstherapie
Wereldwijd
Accreditatie
Studiedag WAC
Training
opleiders
Film
Activiteiten
secties
Activiteiten
met derden
Overige
inkomsten
Ontvangen
rente

476.804

487.978

507.100

15.075
5.461

14.679
9.709

14.945
7.863

9.780

9.769

6.838

0
130.000

0
131.699

1.295
96.000

58.000

63.622

65.000

2.475
32.033
1.800

2.475
29.790
1.604

2.475
29.628
1.800

6.900
7.430

987
13.991

14.380
0

23.250

30.670

2.900

40.000

14.358

19.950

1.500

1.376

1.500

250

410

250

Totaal

810.758

813.116

771.924

Gerealiseerd Begroting
2018
2019

Lasten
Omschrijving

Begroting
2018

Gerealiseerd
2018

Begroting
2019

Gezinstherapie Wereldwijd
NVRG congres
Studiedag WAC
Training opleiders
Accreditatie
Screening
Tijdschrift Systeemtherapie
Film
Activiteiten secties
Activiteiten met derden
Salaris
Overige personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Automatisering
Representatie
Website
PE-Online
Vergaderkosten
Abonnementen
Financiële administratie
Internet en telefoon
Ledencommunicatie
Verzekeringen
Verzendkosten
Public Relations
Salarisadministratie
Inhuur externe deskundigheid
Federatie
EFTA
Overige algemene kosten
Financiële lasten

83.000
95.000
1.000
4.000
1.219
400
100.829
1.775
21.250
26.000
309.944
7.645
12.063
22.781
3.200
6000
1.500
7.200
11.981
13.050
3.004
8.032
2.907
14.191
1.023
1.500
6.000
708
28.000
18.000
900
0
1.000

84.638
100.086
388
582
1.515
302
107.054
4.076
21.966
7.563
329.888
9.733
11.294
23.814
3.363
4.908
738
9.963
9.976
10.879
2.923
7.526
1.840
15.574
1.006
3.533
5.728
861
35.126
18.000
900
229
1.341

86.000
62.000
750
6.200
1.300
400
112.500
0
2.284
9.900
332.716
7.790
13.395
25.390
2.800
3.824
750
8.865
11.673
11.400
3.085
7.056
2.020
11.507
1.031
1.600
750
880
20.200
18.000
3.400
0
1.380

815.102

837.313

770.846

Totaal
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De NVRG in cijfers

De vereniging is de afgelopen jaren hard gegroeid. Niet
alleen het aantal leden is toegenomen, maar ook het aantal
screeningen, accreditatie-aanvragen en toetsingsverzoeken.
Aantal leden per jaar

2.149

2200

NIEUWE LEDEN NAAR SOORT
LIDMAATSCHAP

OPLEIDINGSADVIESCOMMISSIE (OAC)

Aantal nieuwe leden LID ST

Supervisoren

2012
2014

Toetsing vooropleiding

9

18

2018

32

Leertherapeuten
2016
2018

32

43

10

2017
2018

2100

Toetsing buitenlandse opleiding

13

Toetsing POP

TTC-gevers

2000

Aantal nieuwe leden LIO ST

1900
1800

2017

2014

1600
1500

2016

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1400

Aantal leden naar sekse
in percentages

2017

ACCREDITATIECOMMISSIE (AC)

> 70 jaar 5%
< 30 jaar 0,2%

73%

TOTAAL
105

2

1 JAAR

2017
2018

35

1
19

8

Verzoek uitstel supervisietraject
Verzoek niet-reglementaire leertherapie

SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

Aantal nieuwe leden LIO STW
2016

Verzoek vrijstelling supervisiereeks

Verzoek uitstel 10-jaarstermijn

140

0
0

Verzoek vrijstelling (deel van) basiscursus

Verzoek vrijstelling module WiO

AANTAL ACCREDITATIE-AANVRAGEN

70

27%
30-49
jaar
31,5%

23
23

Verzoek vrijstelling specialistische cursus

107

2018

50 - 69 jaar
63,3%

Toetsing specialistische module

2018

2018

2016

6

2017

Aantal nieuwe leden LID STW
Aantal leden naar leeftijd
in percentages

Toetsing werkervaring

Cursusdraaiboeken

55

81

3

2018
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2012

1700

1300

AANTAL TOETSINGSVERZOEKEN
SYSTEEMTHERAPEUT 2018

AANTAL SCREENINGEN
2017

35

TOELATINGSADVIESCOMMISSIE (TAC)

0

3 JAAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toetsing vooropleiding
Verzoek vrijstelling
(deel van) opleiding STW

Totaal aantal
toetsingen:

111
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Authenticiteit
vraagt lef

J

e knippert één keer met je ogen en
het jaar is alweer voorbij. En wat
voor een jaar! Een feestjaar. Met
een jubileumcongres en nu een
feestboekje. Met slingers, slierten en
ballen, met ons DNA. Om nog eens
terug te lezen wat we het afgelopen jaar
hebben bereikt. Een feest van herkenning van onze eigen, authentieke manier
van werken. In de dagelijkse praktijk als
systeemtherapeut of als systeemtherapeutisch werker en als lid van de vereniging. Het DNA van de NVRG: een uniek
gezelschap van leden die stuk voor stuk
authentiek zijn en geloven in de kracht
van de systeemtherapeutische aanpak.

Werken aan je kwaliteit
Uniek is ook onze aanpak die verder
en breder kijkt dan het individu.
Ook anderen zien de kracht van die
interventie: systeemtherapie krijgt
steeds meer aandacht, ook in andere
spreekkamers. Het is aan ons om de
kwaliteit ervan te bewaken. Onze

cliënten verdienen immers het beste:
goede zorg van een behandelaar die
bewezen gekwalificeerd is.
Telkens weer blijf je werken aan je
kwaliteit als systeemtherapeut of als
systeemtherapeutisch werker. Makkelijk
is het niet. Onze unieke manier van
kijken en (be)handelen vraagt specifieke vaardigheden en dat vraagt tijd en
rijping, totdat het een onderdeel wordt
van jezelf. Als je het systemisch denken
eenmaal te pakken hebt, kun je niet
meer anders: je gaat het leven, het wordt
onderdeel van je DNA.
Dat is waar we in blijven geloven. Daar
blijven we bij. Bij die kern, het wezen
van de systeemtherapeutische aanpak,
waarvan wij al zo lang weten dat het
werkt. Van daaruit werk je en blijf je
je ontwikkelen. Doe geen consessies,
blijf bij je kracht, geloof in jezelf.
Durf authentiek te zijn!

Lisette Pondman
Directeur NVRG
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SECTIE CONTEXTUELE
SYSTEEMTHERAPIE

THEMAMIDDAG
WET & ETHIEK

THEMAMIDDAG
WET & ETHIEK

NVRG-CONGRES
2019

Woensdag
13 maart 2019
Studiedag ‘Vertaling
basisprincipes contextuele
therapie naar bruikbare
interventies’
Christelijke Hogeschool
Ede (CHE)

Woensdag
8 mei 2019
‘Wegwijs in de
verschillende klacht
oplossingen’
De Zalen van Zeven,
Utrecht

Woensdag
12 juni 2019
‘Professionele
Vertrouwelijkheid’
De Zalen van Zeven,
Utrecht

Vrijdag
20 september 2019
Thema: ‘Intimiteit
en Seksualiteit’
Philharmonie,
Haarlem

OPLEIDERSMIDDAG

LEERSUPERVISORENTRAINING

NASCHOLING
SUPERVISOREN

WETENSCHAPSADVIESCOMMISSIE

Maandag
25 maart en 13 mei 2019
Voor NVRG-geregistreerde
supervisoren die leer
supervisor willen worden.
Het Lichthuis, Weesp

Maandag
13 mei 2019
Met live supervisie
op het podium
Het Lichthuis, Weesp

Vrijdag
21 juni 2019
Studiemiddag
‘Meerwaarde
systeeminterventies
bij stoornisgerichte
behandelingen’
Utrecht

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 17 april 2019
De Observant, Amersfoort

Donderdag
14 november 2019
Evaluatie Opleiding tot
systeemtherapeut
De Zalen van Zeven,
Utrecht

Ledenvoordeel
Juridische vragen

Heb je juridische vragen, dan biedt De Clercq NVRG-leden
een gratis intake aan bij een gespecialiseerde advocaat of
notaris. Tijdens de intake wordt de aard en de omvang van
het juridische vraagstuk beoordeeld en – indien mogelijk – al
een (voorlopige) oplossing gegeven. Zijn er meer inhoudelijke
werkzaamheden nodig, dan maken zij op voorhand duidelijke
afspraken over tarieven.
Wil je gebruikmaken van dit aanbod? Neem dan contact
op met mr. J.H. Kolenbrander van De Clercq Advocaten
en Notarissen, 071 - 5815308.

Klachten- en geschillenregeling
Heb je een eigen praktijk? Dan kun je voor 25 euro per jaar
gebruikmaken van de klachten- en geschillenregeling van
P3NL. Hiermee voldoe je aan de wettelijke verplichtingen die
de Wkkgz voorschrijft.
Wil je gebruikmaken van dit aanbod? Meld je dan aan via de
website van P3NL.

AVG
Ben je zelfstandig gevestigd therapeut? De Stichting AVG
biedt voor 60 euro (ex btw) een pakket op maat waarmee je
volledig op de hoogte blijft van alle regels van de AVG en de
nieuwe e-privacyverordening (ePV). Het pakket is inclusief
juridische ondersteuning. Aanmelding gaat rechtstreeks via
Stichting AVG.

Bureau NVRG

Anita Waanders, bureaumanager
Tjeerske van der Heide, coördinator
congressen en studiedagen
Rikke Vrieling, coördinator
accreditatie en herregistratie
Foke van Bentum, coördinator
communicatie en registratie

W.G. Plein 209, 1054 SE Amsterdam,
020-6123078, nvrg@nvrg.nl
www.nvrg.nl

