Informatie en voorwaarden inschrijving Netwerk Vroege Psychose
Wie kan zich inschrijven bij het Netwerk Vroege Psychose?
In oorsprong is het NVP een netwerk voor en door professionals die werkzaam zijn in vroege
psychose zorg. Toen het NVP multidisciplinair werd in 2009 is het lidmaatschap van teams
uitgangspunt geworden. Communicatie met de professionals vanuit het NVP verloopt indirect, via de
contactpersonen. Echter, op deze manier wordt niet iedereen in het veld voldoende bereikt.
Daarnaast, vanuit de ambitie van het NVP om vroege psychose zorg in Nederland verder te
ontwikkelen, is het te beperkt om alleen professionals uit VIP teams toe te laten. Ook onderzoekers,
cliëntbelangenverenigingen, familieverenigingen, etc. dragen bij aan de verdere ontwikkeling
hiervan.
Met ingang van 1 januari 2015 wordt individuele deelname aan het Netwerk uitgangspunt en is
inschrijving mogelijk voor:
- professionals, waaronder ervaringsdeskundigen, werkzaam in vroege psychose zorg (al dan niet in
een VIP team);
- vertegenwoordigers van cliënten- en familiebelangenverenigingen;
- onderzoekers en inhoudelijke betrokkenen bij vroege psychose zorg.
Lidmaatschap NVP en bijhorend pakket
Het NVP is een landelijk netwerk dat tot doel heeft de kwaliteit van de vroege psychosezorg verder te
bevorderen door kennis en ervaring uit te wisselen. Lidmaatschap geeft toegang tot dit netwerk en
door deelname ondersteunen de leden de doelstelling van het netwerk.
Deelname aan het NVP geeft recht op kosteloos:
- Deelname aan netwerkbijeenkomsten (ter waarde van € 60,-)
- Nieuwsbrief
- Website (openbaar en besloten deel)
- Via werkgroepen invloed uit te oefenen op verdere ontwikkeling van VIP in Nederland
- Contactpersonenoverleg VIP teams (één vertegenwoordiger per team)
- Publicaties van het Netwerk
Contactpersonenoverleg
Het contactpersonenoverleg zal blijven bestaan om de informatie uitwisseling tussen de teams te
faciliteren en behoudt de advies en klankbordfunctie voor de NVP commissie m.b.t. meer team- en
organisatie gebonden vraagstukken.
- Het contactpersonenoverleg is uitsluitend toegankelijk voor professionals uit eerste psychose
teams als vertegenwoordigers van hun team.
- Contactpersonen treden op als de schakel in informatievoorziening tussen het NVP en hun
team en/of organisatie.
- Per team mogen 1 of 2 leden worden afgevaardigd naar het contactpersonen overleg.
Vervanging tijdens is toegestaan, als hier vooraf melding van is gemaakt.
- Als het lid niet langer de vaste contactpersoon kan/ wil zijn, draagt hij/zij er zelf aan bij dat
een ander teamlid het team gaat vertegenwoordigen en stelt het NVP op de hoogte.
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Jaarbijdrage en betaling
Deelnemers die niet werkzaam zijn bij een lidinstelling van Phrenos betalen jaarlijks een bijdrage aan
het netwerk (jaarlijkse bijdrage NVP). Deelnemers die wel werkzaam zijn bij een lidinstelling betalen
deze bijdrage niet (lidinstellingen dragen al bij via de jaarlijkse contributie aan Phrenos).
Lidmaatschap van Phrenos of een jaarbijdrage NVP is dus voorwaarde voor een geldige inschrijving.
Een jaarlijkse bijdrage is gewenst vanwege de kosten van het netwerk en de gelijke behandeling
tussen lidinstellingen en niet lidinstellingen. De jaarlijkse bijdrage NVP is met ingang van 1 januari
2015 vastgesteld op €50 per jaar. Dit bedrag is vastgesteld op basis van het uitgangspunt dat de
jaarlijkse bijdrage geen grote belemmering voor het lidmaatschap mag vormen.
Betaling verloopt als volgt:
- Leden verbonden aan lidinstellingen Phrenos: vrijgesteld van betaling.
- Leden die niet zijn verbonden aan lidinstellingen Phrenos: ontvangen per mail een
betalingsverzoek via automatische incasso.
- Bij wanbetaling worden 2 betalingsherinneringen verstuurd. Na een jaar wordt het lid
uitgeschreven en hiervan op de hoogte gesteld. In specifieke gevallen kan hiervan (na
onderbouwing van omstandigheden die hiertoe leiden) worden afgeweken.

Aanmelden, wijzing of opzegging van het lidmaatschap
Aanmeldingen moeten door de commissie NVP geaccordeerd. Aanmelding vindt plaats door het
inschrijvingsformulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier volgt een bevestiging van
inschrijving of een bericht met het verzoek tot nadere informatie.
Leden zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in hun gegevens die van belang zijn
voor de registratie van hun lidmaatschap (bv. veranderde contact- of rekeninggegevens).
Leden kunnen na ieder kalenderjaar het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van in ieder geval 1 maand (dus uiterlijk vóór 1 december van het betreffende jaar).
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