
Partners ervaren en waarderen 
support van ons bestuur en 
commissies bij de huidige 
dynamiek in de (geestelijke) 
gezondheidszorg

Doel 2021: ons Team 
Patiënten-verenigingen 
versterken

Samenwerkingen

We hebben 
samenwerkingsverbanden 
met 3 patiëntenverenigingen

Speciaal 
noemen we ook 
de toelating van onze ter 
zake gekwalificeerde 
therapeuten tot het 
deskundigenbestand van 
de NVPO (Nederlandse 
Vereniging voor 
Psychosociale Oncologie).
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relaties

onder-
nemerschap

leden in totaal

nieuwe leden

247
20

Ledenaantal

Marketingacties

Zichtbaarheid op 
social media

Nieuwe folders cliënten en verwijzers

Animatie voor potentiële cliënten

Presentatie nieuwe partners en 
studenten

Website zoekoptimalisatie

Psychosociaal Digitaal 
gratis op website

Volg ons op LinkedIn

linkedin.com/company/lvpw-nl/
linkedin.com/groups/3822397/

Herregistratie

Visitatie

69

43
180

4
20
50

10%

5%

leden hebben een 
nieuwe licentie 
ontvangen

stijging van CCU’s

bezocht en goed 
beoordeeld

praktijken

meer dan 5% 
stijging, doel 
behaald

Jaarlijkse vereisten 
registertherapeut

CCU’s (minimaal)

uur supervisie

uur intervisie

scholings-
punten

Klachten

Servicegericht

Eén zaak 
afgehandeld door 
klachtenfunctionaris 
met mediation

klachten 
in 2021

Cliënten hebben contact met 
het Cliënten Contact 
Centrum voor de beste 
psychosociale zorg op maat

Backoffice begeleidt leden met 
passie op weg naar zelfontwikkeling 
en ondernemerschap

kwaliteit

in
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Leden bepalen zelf welke bij- en 
nascholing zij volgen (binnen de 
gestelde kwaliteitseisen van LVPW)

nieuwe externe scholingen 
geaccrediteerd

scholingsbijeenkomsten

deelnemers

aanvragen scholingspunten 
ontvangen en beoordeeld

Bij- en nascholing

LVPW-scholingen
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€ 170

606
9

9
225

éénmalig 
inschrijfgeld

€ 384 jaarlijkse 
contributie

Inclusief: Beroeps- & 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering | 

kosten aansluiting geschillencommissie 
(SCAG) | Gratis abonnement op 

Psychosociaal Digitaal
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We hebben professionele relaties 
met patiëntenverenigingen en 
breiden dat verder uit

We streven naar een gezonde 
dosis ondernemerschap bij onze 
leden en willen hen daarin 
faciliteren

We staan voor een vrije zorgkeuze 
voor onze cliënten en voor 
creatieve vrijheid voor onze leden 
in hun aanpak: 

Bij ons staat de cliënt 
centraal en niet de 
methodiek
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2021
waar staan we 
eind


