
                                     

 

 

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen organiseert: 

 

Provinciale informatiesessies: 
waar staan we nu? 

 

Wetgevingen binnen onze beroepsgroep: Wat moet je weten? 

Psychologenkringen: Waarvoor staan ze?  

Netwerken met collega’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uitnodiging voor alle klinisch psychologen 

Opzet 
Dit najaar doen we vanuit VVKP een toer door Vlaanderen en organiseren provinciale 
informatiesessies voor alle klinisch psychologen werkzaam binnen de desbetreffende 
provincies. 
We deden dit event in 2016 en 2018, maar door corona is dit event in 2020 helaas uitgesteld 
geweest. 
Nu voelen we de nood om elkaar te ontmoeten en informeren heel sterk.  
We hebben de laatste jaren geïnvesteerd in het uitbouwen van psychologenkringen. Intussen 
is de conventie volop bezig met zijn uitrol, is er een kwaliteitswet,… 
Kortom, thema’s genoeg om elkaar te treffen, bij te praten en vragen te stellen.  
 
 
Programma  
De informatiesessie start met een schets van de nieuwe evoluties met een impact op de 
uitvoering van het beroep (Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder VVKP). Nadien schets 
Patrick Engelhardt (voorzitter VVKP) de nieuwe missie/visie van VVKP. To slot wensen we de 
psychologenkringen in de kijker te brengen en onze visie voor hun toekomst (Lynn Delfosse, 
kringcoördinator VVKP). Ook Amma, dé partner in verzekeringen in de zorgsector, maakt ons 
wegwijs in de nodige zaken binnen onze beroepsgroep. 
Afsluiten doen we met een kleine receptie die de gelegenheid biedt om met collega’s verder 
na te praten en te netwerken.  
 

De inschrijving voor de eerste infosessie is geopend! 

Data en locaties 

- Vlaams-Brabant 
Dinsdag 18 oktober 2022 
Congrescentrum UPC KU Leuven 
Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg 
Start: 19u30 
Einde: 21u30 met nadien een kleine receptie 
 
Inschrijven leden: https://forms.gle/NBXxc2sn6awaMMCh9 
Inschrijven niet-leden: https://platform.vvkp.be/nl/vorming/32122205-22dd-11ed-
b02d-00163e4709d8 
 
 

- West-Vlaanderen 
Maandag 7 november 2022 
Howest, Campus Brugge Centrum 
Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge 



 
Start: 19u30 
Einde: 21u30 met nadien een kleine receptie  
 
Inschrijving leden: https://forms.gle/NBXxc2sn6awaMMCh9 
Inschrijving niet-leden: https://platform.vvkp.be/nl/vorming/139a4835-3b20-11ed-
b02d-00163e4709d8 
 

- Oost-Vlaanderen 
Dinsdag 22 november 2022 
UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent, Aud.G 
Start: 19u30 
Einde: 21u30 met nadien een kleine receptie  
 
 
Inschrijven leden: https://forms.gle/NBXxc2sn6awaMMCh9 

Inschrijven niet-leden: https://platform.vvkp.be/nl/vorming/e4230953-2493-11ed-
b02d-00163e4709d8 

 
- Antwerpen 

Dinsdag 13 december 2022 
Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel – vzw Emmaüs, Congrescentrum, Stationsstraat 22c, 
2570 Duffel. 
Start: 19u30 
Einde: 21u30 met nadien een kleine receptie 
 
Inschrijven leden: https://forms.gle/NBXxc2sn6awaMMCh9 
Inschrijven niet-leden: https://platform.vvkp.be/nl/vorming/1f83801d-2494-11ed-
b02d-00163e4709d8 
 
 

- Limburg 
Dinsdag 20 december 2022 
Ziekenhuis Oost-Limburg, Schiepse Bos 6, 3600 Genk, Aula 
Start: 19u30 
Einde: 21u30 met nadien een kleine receptie 
 
Inschrijven leden: https://forms.gle/NBXxc2sn6awaMMCh9 
Inschrijven niet-leden: https://platform.vvkp.be/nl/vorming/4d077ca5-2494-11ed-
b02d-00163e4709d8 
 
 
Praktisch 



- Deelnameprijs: 
o VVKP-leden: gratis 
o Niet-leden: €30 

 
 
 


