
Jaarverslag bestuur NWP 2020 
 

Hierbij presenteert het NWP bestuur het verslag van het afgelopen jaar 2020. 

In 2020 heeft het bestuur 11 keer fysiek vergadert en twee keer met de NFG geëvalueerd. 

Beide algemene ledenvergaderingen en de nieuwe leden dag zijn vanwege Corona 

maatregelen niet doorgegaan. 30 januari 2021 staat een ALV via Zoom gepland. 

 

Financiële besluiten genomen door het bestuur zijn: 

Er is een contract voor 3 jaar afgesloten voor 3 á  4 verenigingsbladen per jaar voor 15.000,- , 

dat is 15.000,- voordeliger dan de vorige contracten. 

Tevens is er een 1 jarig contract afgesloten voor wachtkamer bladen. De leden krijgen van de 

eerste editie 10 exemplaren opgestuurd en van de volgende edities 2 exemplaren, wil men er 

meer dan kunnen er 10 stuks tegen portokosten besteld worden. De totale oplage is per editie 

4000 stuks 2 keer per jaar, vanaf 2021, eveneens voor € 15.000,- zodat de totale kosten voor 

de bladen gelijk zijn gebleven en  in overeenstemming met de vorige door de ALV 

goedgekeurde contracten. 

De nog door de ALV in 2019 goedgekeurde uitgave van € 5000,- voor doorstart van de ALIP 

is komen te vervallen. De ALIP wordt niet verder doorgezet daar er voor de niet regulier 

HBO opgeleide NWP therapeuten geen kans op life style coach werk is. 

De NVA is met ingang van 2021 uit de gezamenlijke geschilleninstantie gestapt daar zij zich 

niet konden vinden in de voorgestelde begroting van € 14.193,- euro. Dit betekend dat vanaf 

2021 de kosten moeten worden opgebracht door 3 verenigingen evenals de kosten voor de 

klachtenfunctionarissen. Dit betekend een meerkosten post op de begroting van 2021 van  

€ 180,-. De begroting voor 2021 moet nog worden goedgekeurd op de  ALV van 30 januari 

2021. 

De NWP beraadt zich nog over het verlaten van de KAB en deel te nemen aan de RBCZ wat 

echter voor onze leden duurder zal uitvallen. De KAB en de geschilleninstantie samen kosten 

ons € 34,- per lid per jaar. Bij de RBCZ zal dit inclusief een andere geschilleninstantie 

ongeveer € 70,- per lid per jaar gaan bedragen. De KAB is in gesprek met de RBCZ om te 

bezien of een administratieve samenwerking tot de mogelijkheden behoort. De KAB en 

RBCZ treden al wel vaker samen naar buiten. 

De NWP heeft een contract (€ 600,-) lopen, voor juridische bestuur bijstand, bij juridisch 

adviesbureau van Moorsel en zal dit voortzetten en is tevens via onze verzekeringsagent 

Oscar Prent aan het uitzoeken of iets dergelijks ook voor onze leden mogelijk is maar dan 

voor een gunstiger tarief. Bij DAS kost het € 120,- per lid per jaar maar dan alleen als 

iedereen meedoet (€ 42.000,- inkomsten per jaar voor DAS). 

Vanaf volgend jaar zal de automatische incasso van de contributie niet meer worden gebruikt. 

Het is gebleken dat 60% van de therapeuten onvoldoende saldo op de rekening heeft staan of 

dat de contributie wordt gestorneerd. De NFG zal naar een andere methode zoeken en dit in 

de nieuwsbrief bekend maken. Leden die op 1 januari nog achter lopen met de contributie 

zullen tijdelijk van de ledenlijst en zorgverzekeringslijst worden verwijderd tenzij er tijdig een 

betalingsregeling was getroffen. 

 

Het secretariaat van de NWP wordt na het definitieve afscheid van Corry op 1 februari 2020 

volledig door het administratiekantoor bij de NFG uitgevoerd.  Corry en haar man hebben een 

afscheidscadeau van de NWP ontvangen ter waarde van € 500,- en een houten beeldje van de 

NWP samen met een mooie bos bloemen. Deze werden thuis overhandigd door Ann Jurriens 

en Piet Peizel.  De NFG heeft gedurende dit jaar nog veel contact met Corry. De NWP leden 

hebben een vast aanspreekpunt bij de NFG dat alle werkdagen van 09.00 tot 17.00 bereikbaar 

is. Ook is vanaf 3 januari 2020 de nieuwe website in de lucht en deze heeft gedurende dit jaar 

nog diverse aanpassingen ondergaan. De leden kunnen c.q. moeten nu hun gegevens zelf 

bijhouden en controleren zoals studiepunten. 



De visitatie wordt voortaan ook door het visitatiebureau van de NFG uitgevoerd, waarbij er 

ook 3 NWP leden in meedraaien. Eind december waren er ongeveer 170 NWP leden 

gevisiteerd, deels digitaal vanwege de Corona. De kosten voor de visitatie zijn meegenomen 

in het contract met NFG. Een visitatie door de NFG gaat ongeveer €160,- bedragen. De 

opstart is slecht verlopen omdat de software niet aansloot bij de personeelsbestanden van de 

NWP. Het automatiseringsbureau heeft e.e.a. aan moeten passen en pas in de tweede helft van 

2020 komt het goed op gang.  

 

Het bestuur heeft de leden dit jaar door o.a. het wegvallen van de beide ALV’s , in april en 

oktober, middels 19 nieuwsbrieven geïnformeerd.  Op de nieuwsbrieven kwamen veel vragen 

die zo goed mogelijk werden beantwoord. De brieven werden wel massaal geopend, echter 

door niet goed lezen riep het veel reacties op. Ook werd aangegeven dat er nauwelijks 

ondersteuning was door het bestuur in deze Corona periode, dit in tegenstelling tot de door het 

bestuur verzonden nieuwsbrieven.  

 

Ook moet gemeld worden dat er een nieuwe wet , de WTZA (wet toetreding zorg aanbieders), 

per 1 juli 2019 van kracht is geworden waarbij door een aanpassing in februari 2020  ook 

“hulpverleners uit het alternatieve veld” aan deze regeling moeten voldoen (ook therapeuten 

moet zich aanmelden bij de overheid ) per 1 juli 2021.  

Een volgende wet die per 1 juli 2021 ingaat betreft digitale dossiervorming en het recht van 

cliënten op gratis inzage ligt op de mat. Het bestuur heeft een vraag uitgezet bij onze jurist in 

hoeverre onze leden daar onder vallen en of wij papieren dossiers mogen blijven gebruiken. In 

komende nieuwsbrieven zal daar uitsluitsel over worden gegeven.  

 

Opleidingen en bijscholingen en de daarvoor benodigde  en te verkrijgen punten zijn ieder 

jaar weer discussiepunten. De accreditatie hiervan geeft problemen. Ook al accrediteert het 

bestuur naar beste weten en kunnen het blijft onprofessioneel. Dus het bestuur heeft besloten  

in overleg te gaan met SNRO om de opleidingen te laten accrediteren. Alle WMB opleidingen 

en bijscholingen moeten door CPION zijn geaccrediteerd (eis zorgverzekeraars). Ook is vanaf 

het nieuwe herregistratie blok 2021 t/m 2023 doorschrijven van behaalde punten naar een 

volgend blok niet meer mogelijk en zal iedereen binnen het blok aan zijn of haar verplichte 

bijscholingen moeten voldoen. 

 

Zorgverzekeraars hebben voor komend jaar weer diverse wijzigingen ingevoerd. De Zilveren 

kruis groep stelt lidmaatschap van een koepel niet meer verplicht, daar waar zij jaren geleden 

niet meer met beroepsverenigingen wilden onderhandelen maar uitsluitend met koepels. Nu 

deze goed samenwerken en een vuist naar de zorgverzekeraars kunnen maken stellen zij het 

niet meer verplicht. Ook de vergoedingen wijzigen en zorgverzekeraars (niet allemaal) willen 

een specifiekere behandeling op de nota zien en hebben nu diverse behandelcodes ingevoerd 

per licentie maar ook weer verschillende vergoedingen per zorgverzekeraar. Het bestuur  

(omdat zilveren kruis nu niet meer met koepels overlegt) heeft in samenwerking met de KAB 

en de RBCZ om duidelijkheid verzocht. De NWP heeft een zo goed mogelijk overzicht 

gemaakt welke verzekeraar bij welke groep hoort en welke behandelcodes zij per licentie 

vergoeden.  

 

Tot zover het jaarverslag van de secretaris over 2020 

 

Opgemaakt 4 januari 2020 

 

Namens het bestuur van de NWP 

P.Peizel 

 


