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Sterk

Analytisch.

Wetenschappelijk onderbouwd.

Daadkrachtig.

Vooruitstrevend.

Kwaliteits- en wettelijke kaders

psycholoog-specialist goed

vastgelegd.

Psychologische interventies bewezen

kosteneffectief.

Zwak

Beschouwend.

Nog te weinig met 1 stem spreken.

Traagheid.

Niet tijdig delen en samen vormgeven.

Over analyseren.

Invoegend.

Kansen

Ontwikkeling passende en zinnige,

waardegedreven zorg (over volle

breedte zorg; Somatiek, GGZ).

De-stigmatisering psychische

aandoeningen.

Psychologische interventies

voorkeursinterventie richtlijnen.

Beroepenstructuur.

Bedreigingen

Te weinig zichtbaar gemaakt wat

bereikt is.

Financiering en bezuiniging.

Schaarste psycholoog specialist.

NVGzP: Het bevorderen van de gezondheidszorg-psychologie en de 

specialismen door versterken van  positie en behartigen van belangen.

Kamer; Het richten op de hoogste kwaliteit van zorg door een sterke positie 

van de psycholoog-specialist (PS); de klinisch psycholoog en de klinisch 

neuropsycholoog.

De psycholoog specialist beschikt over klinisch leiderschap en richt zich op 

een kwalitatief hoge en toekomstbestendige zorg. Door als verbindende 

professional bij te dragen aan samenwerking in alle aspecten van de zorg. 

Waarbij cliëntgerichtheid binnen de complexe problematiek centraal staat. 

En de kwaliteit wordt aangestuurd door wetenschap te verbinden met de 

praktijk.  De zorg tot slot  betaalbaar blijft door management en 

beleidskennis toe te passen. 

De stijl van de kamer is hierin proactief, verbindend en resultaatgericht. 

Zowel richting stakeholders als naar het netwerk van leden.

Innovatief, wetenschappelijk, verbindend, proactief, expert, kwaliteit

 Doel 2021 2022 2023

1 Gesprekspartner zijn voor stakeholders als het gaat om kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.

2
Duidelijke profilering en positionering van de psychologisch specialisten. Met pijlers management, &

beleid, Wetenschap& innovatie, complexe diagnostiek & behandeling .

3
Actief bijdragen aan de ontwikkelingen betreffende de kwaliteit van de specialismes. Zoals (her)

registratie en BIG beroepenstructuur.

4
Doorontwikkeling passende arbeidsvoorwaarden (Vergoeding nascholing conform AMS, FWG 75/80, PS in

medische- professionele staven).

5 PS-en vaardiger maken om landelijke ontwikkelingen te kunnen vertalen naar de eigen werksituatie.

6 Psychologisch specialisten verbinden in een landelijk netwerk voor consultatie en expertise

7

Groeien in kwaliteit door continuïteit van een vaste kern actieve leden. Daarbij maken wij het gremium

toekomstbestendig door de opzet te laten aansluiten bij de werkwijze van de huidige generatie

psychologisch specialisten.

 Actie GD Wie? 2021 2022 2023

1 Stakeholders in kaart brengen en bestaande verbindingen consolideren. 1

2
Bijdragen specialistische aspecten psychodiagnostiek vanuit afvaardiging kamer naar de

werkgroep diagnostiek.
1

3 Vlogreeks gebruiken om leden van de kamer voor te stellen 2

4 (Social) media activiteiten koppelen aan activiteitenkalender 2

5 Scholing van kamerleden in (social) media vaardigheden. 2

6
Structureel overleg met beleidsmedewerker met beroepenstructuur in de portefeuille. Met

als doel tijdig input te kunnen geven tav (her)registratie en beroepenstructuur.
3

7

Overlegstructuur beleidsmedewerker, afvaardiging(en) kamer en bestuurslid

arbeidsvoorwaarden met daarop volgende acties en koppeling aan leden en FBZ; zoals

afvaardiging specialisten klankbordgroepen CAO.

4

8 Webinars organiseren met updates arbeidsvoorwaarden iom FBZ.
4+

5

9
Organiseren intervisie en bestuursacademie activiteiten voor voorzitters vakgroepen iom

beleidsmedewerker.

5 +

6

10 Nieuwsbrieven uitsturen vanuit de kamer (2-4 x per jaar) 6

11
Netwerkaanpak creeëren zodat specialisten elkaar kunnen ondersteunen in de

positionering. Zoals onderzoeken online fora.
6+7

12
Uitbreiden netwerkleden kamer specialisten, waarbij leden op deelgebieden een bijdrage

aan gewaagde doelen kunnen leveren.
7

13
Onderzoeken hoe ernaar toe te werken dat leden werkzaamheden kunnen uitvoeren als

vast onderdeel van het werk voor x aantal uur (inhuren vereniging, cao voorwaarden).
7

14

Survey uitvoeren die bijdraagt aan verbinding specialisten met stakeholders en profilering

bevordert. (o.a. onderzoek status strategische invloed PS in organisaties,

arbeidsvoorwaarden)

alle

Gepland Kritisch Geen

Op schema Niet haalbaar

1. Stakeholdersonderzoek. 

2. Communicatie & profilering;

a. Communicatieplan 2022 opstellen met afdeling communicatie.

3. Intensivering samenwerking bureau NVGzP en kamer voor input en 

afvaardiging bij relevante overleggen en ontwikkelingen. 

5. Leden actiever en vaardiger maken door webinars en andere 

kennisoverdracht.

5. Netwerkgroep leden uitbreiden en  professionaliseren.

6. Jaarlijkse survey onder leden uitvoeren.

Status van "Gewaagde doelen" of "Acties" in tabellen.

Hoger doel

Visie

Kernwaarden

SWOT

Gewaagde doelen

Acties

Hoofdstrategieën

Controle / Voortgang

Vervolgvoorstellen
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