Psychologenkring Zuid-Oost Hageland
23 maart 2021
Algemene Vergadering

Uitnodiging voor onze algemene vergadering 23 maart 2021.
Graag nodigen wij alle leden van PsyZOH uit om aanwezig te zijn op deze kringvergadering.
Psychologen die zich lid willen maken, krijgen voor de vergadering daar ook de gelegenheid toe.
We starten om 19u30 online via ZOOM met Meeting ID: 922 2523 4097 en paswoord: zie siilo
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen via info@psyzoh.be. Effectieve leden kunnen bij afwezigheid een
volmacht geven aan een ander effectief lid. Gelieve deze volmacht voor de start van de vergadering door te
sturen naar info@psyzoh.be.
Op de website kunnen jullie volgende documenten terugvinden:
•
•
•
•

Volmacht
Agenda 23 maart 2021
Verslag 13 januari 2020
Voorstel nieuw huishoudelijk reglement
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Verslag Algemene vergadering PsyZOH 23 maart 2021
Aanwezigen:
Ingrid De Backer, Lies Latré, Sarah Moons, Peter Van der Vreken, Annick De Ceulaer, Jimmy Swalens, Johan
Weigl, Daisy Menten; Ingrid Hofkens (aspirant-lid), Iris ,Saartje
Bold = effectief lid
Verontschuldigingen:
Christina Clark, Anja Bertier, Els Pauwels, Marleen Heps, Brenda Anyango, Annelies Wagemans, Dario Zicari,
Emilie De Tender (volmacht aan Sarah Moons)

1. Goedkeuren verslag AV 13-01-2020
•

Het verslag van de vorige algemene vergadering werd goedgekeurd door alle aanwezige effectieve
leden (5 in totaal, 2 volmachten van Emilie en Saartje).

2. Stemmingen van de Algemene Vergadering
Goedkeuringen nieuwe effectieve leden
•

Oplijsting nieuwe effectieve leden: Christina Clark;

•

Alle leden aanwezig werden unaniem goedgekeurd door aanwezige effectieve leden per hand (5 in
totaal, 2 volmachten van Emilie en Saartje)

Goedkeuren jaarrekening 2020
•
•

Toelichting door Sarah Moons over de financiële situatie 2020 van de vzw.
Unaniem goedgekeurd door de 9 aanwezige leden en 2 extra volmachten.

Goedkeuren begroting 2021
•

•

Toelichting van de begroting 2021 door Sarah Moons.
o Uitgaven:
§ Activiteiten, vaste kosten, wijziging van de statuten, …
o Inkomsten:
§ Inkomsten vanuit lidgelden.
Toelichting bij wat onder de ‘vergaderingen waarvoor forfaitaire vergoeding zou worden toegekend;
enkel vergaderingen van externe instanties komen hiervoor in aanmerking als de afgevaardigde van
PsyZoh niet in dienstverband hier aanwezig is.
Unaniem goedgekeurd, 9 aanwezige stemmen en 2 volmachten

.

Goedkeuren aanpassingen van het huishoudelijk reglement.
•
•

Aanpassingen sinds de nieuwe VZW wetgeving
Unaniem goedgekeurd, 9 aanwezige stemmen en 2 volmachten

3. Werkjaar 2020 - 2021
Evaluatie werkplan 2020
•

•
•

Werking PsyZOH
o Organiseren van activiteiten
o Organiseren van informatiemomenten
o Vertegenwoordiging in het GGZ-netwerk
Nieuw: PsyZOH in het GGZ-netwerk
o Peter is stemgerechtigd lid geworden van de Algemene vergadering ELZOH
Communicatie van en naar leden
o Besloten FB-groep: doelstelling niet behaald, voorstel om niet meer op te pikken.
o Mailverkeer: doelstelling wel behaald doch nog groei mogelijkheden.
o Siilo groep: nieuwe doelstelling ontstaan vanuit de covid-crisis ter evaluatie.

Voorstellen werkplan 2021
•

Korte voorstelling werking
o Sarah: ELP volwassenen, boekhouding
o Annick: Administratie nieuwe leden, notulen/verslagen
o Els: Liaison corona vaccinatie klinisch psychologen, netwerk GGZ
o Lies: chronische pijn
o Peter: ELZOH, VVKP, communicatie en netwerk GGZ
• Communicatie van en naar leden: siilo + mailchimp nieuwsbrieven
• Nieuw: ELP jongeren en begeleidingscommissie. Johan W. stelt zich kandidaat om hieraan deel te
nemen. Saartje is hier vanuit een andere context hier ook in aanwezig, is bereid om hierover ook
terugkoppeling te doen. Deze info wordt meegenomen aangezien een aantal zaken nog onduidelijk
zijn.
• Nieuw: Opvolgen covid-19. Peter en Els houden vinger aan de pols.
• Nieuw: Updaten van website, ledengegevens & verwijslijst op de website iswm AZT.
Plan; leden bevragen met navraag check contactgegevens. Daisy licht toe hoe er binnen AZT rond
gewerkt wordt mbv stagiaire.
• Vraag van Iris; er zijn zaken aan het bewegen in het werkverld. Er gaan potjes verschuiven naar
federaal, uitbouw van meer netwerken, uitbouw van mobiele teams etc.
• Toelichting rond stavaza rond zorgpad/expertise omtrent aanmeldingen en gerichte doorverwijzing.
•
Vanuit VVKP wordt gekeken naar hoe budgetten kunnen worden vrijgemaakt voor uitwerking van
budgetten ivm GGZ en wordt ook gekeken naar hoe de kringen hierin een rol kunnen spelen.
• Toelichting project rond voorstel Franse minister van 8 sessies voor zelfstandigen. Dit project staat al
open, mensen kunnen zich hiervoor opgeven.

Planning activiteiten 2021 - 2022
Voorstel
• Voorstel Iris; uitwisseling van visies, meningen, denkwijzes omtrent ELP op federaal vlak. Via
intervisie, webinar...?
• Post-corona feest
• Inloopcafé met stavaza; eventueel mogelijk om combinatie te maken met voorstel van Iris. Eventueel
via Zoom, met break out rooms met gerichte groepjes. Voorstel om dit op 25/5 te doen.
• Informatieve activiteit?
o Bezoek Overkop?
o Inwerkingtreding van wet op gezondheidszorgberoepen
o Suggesties?
• Maart 2022
o Algemene vergadering; 15 maart 2022
• Voorstel van Johan W; om eventueel bij Overkophuis fysiek samen te kunnen komen. Daar is ook
mogelijkheid om in kleinere groepen uit te breken.
• Els voorstel

•
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o

Voorstel voor kring activiteit => Het ouderen expertise team botst regelmatig op doorverwijzing
voor hun oudere populatie naar ambulante therapeuten. Ze hebben ook de laatste jaren hun
aanbod sterk uitgebreid.
o Mij zou het interessant lijken om een zoom activiteit te doen om:
o Aanbod OET voor te stellen (vooral gericht op ambulante therapeut)
§ Wie kan ik verwijzen waarvoor?
§ Vanuit OET waar zijn jullie naar op zoek qua verwijzing?
§ Wie heeft expertise/interesse om met ouderen te werken?
§ Wie biedt ook begeleiding aan huis?
§ Wat zijn eventuele drempels om met deze doelgroep te werken en kan OET daarin
tegemoet komen?
o Met andere woorden:Enerzijds onze psychologen vanuit de regio attent maken om het
nieuwe aanbod en hoe ze daarvoor met wat terecht kunnen
o Anderzijds de verwijslijst vanuit OET uitbreiden en de samenwerkingen te verstevigen.

4. Varia
•

Pilootproject Burn-Out, uitleg door Els. Shana Vrancken is hier medewerker van; zij kan dit eventueel
via activiteit voorstellen. Doelgroep; medewerkers van ziekenhuizen, banken. Kunnen terugbetaald
worden, 20 tot maximum 27 sessies. Vergoeding van 60,- per sessie.
Daisy gaat dit oppakken; regelen van een webinar hierover; contact met Shana en Daisy. Voorstellen aan
Els dat ze dit mee vormgeeft.
• Zorgpad Chronische Pijn, uitleg door Lies. Er is nu iemand 20% aangesteld om dit zorgpad vorm te
geven. Nu richt het zich op rug- en nekpijn; hoe komen tot een afgestemde bio-psycho-sociale
aanpak waarbij er een globale aanpak is en mensen met dezelfde taal met mensen aan de slag gaan.
Sigrid Van de poel is hier intensief rond aan de slag. Lies is hier ook in betrokken in één van de
werkgroepen. Lies vraagt of er mensen zijn met affiniteit hiermee die mee willen komen werken. Nu
vooral de kinés die hier heel erg actief in zijn; nood aan ook een psychologische insteek. Aantal
voorstellen werden gedaan en zal verspreid worden onder mogelijke interessante gegadigden.
• Yuneco ELP: wie kan er ons bijstaan? We hebben al een kandidaat, zijn er andere gegadigden?

