Addendum keurmerk NGvV
Addendum Keurmerk van de vereniging Nederlands Genootschap van Vitalogen, handelend onder
de naam NGvV
Algemeen
Dit reglement is onafscheidelijk aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging
NGvV. Het addendum is een uitwerking van het huishoudelijk reglement toegespitst op het voeren
van het keurmerk NGvV.
Elk lid heeft de keuze om behalve lid te worden van de NGvV ook in te schrijven voor het keurmerk
NGvV en daarmee opgenomen te worden in het (openbare) kwaliteiten register. Om de kwaliteit van
het register te waarborgen is in dit addendum beschreven aan welke verplichtingen aanvullend aan
het huishoudelijk reglement voldaan moet worden.
Artikel 1 contributie, keurmerk
Voor opnamen in kwaliteitsregister is een extra contributie vastgesteld.
De hoogte van deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.
De inning van de contributie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur, in het
bijzonder de penningmeester.
Artikel 2 nascholingsverplichting
1. Elk (keurmerk) lid dient per kalenderjaar minimaal zes dagdelen nascholingen te volgen.
(een dagdeel staat gelijk aan 4 uur). Bijv. twee NGvV bijeenkomsten (á 2 dagdelen), twee
intervisiebijeenkomsten (á 2 dagdelen) en één verdiepingsgmodule of masterclass (á 1
dagdeel).
2. Niet nakomen van de nascholingsverplichting kan leiden tot het vervallen van het keurmerk.
3. Nascholing dient vakinhoudelijk te zijn. Het gaat dus niet om marketing, internet,
praktijkvoering of iets dergelijks.
4. Intervisie en supervisie kunnen meetellen als nascholing (maximaal 4 intervisie per
kalenderjaar). Twee intervisie bijeenkomsten tellen als één nascholingsdagdeel.
Supervisiedagen als nascholing voor het actueel houden van beroepsopleidings-certificaten
mogen ook als nascholing worden meegeteld.
Onder intervisie wordt verstaan: een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of
in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte
werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid
van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert
5. De NGvV streeft ernaar jaarlijks 2 informatieve bijeenkomsten te organiseren, waar leden
op kunnen inschrijven en waarmee ze, mits ze de hele dag aanwezig zijn geweest aan de
nascholingsverplichting hebben voldaan. Eén nascholing gegeven door NGvV is goed voor 2
dagdelen.
6. De door NGvV of Vitacademie georganiseerde na/bijscholingen die NGvV Leden volgen via
en met een certificaat zijn afgesloten zullen in het dossier van het lid worden opgenomen en
tellen mee in de nasscholingsverplichting
7. De niet door de NGvV of Vitacademie georganiseerde na/bijscholingen kunnen worden
gevolgd bij erkende opleidingsinstituten. Hieronder verstaan we gedegen en kwalitatief
hoogwaardige opleidingsinstituten (gerenommeerde) die passen bij gedachtengoed
Vitalogie.

8. Uitgesloten zijn nascholingen, georganiseerd door individuen of volks- universiteiten e.d.
Ook uitgesloten zijn nascholingen, die geen enkele accreditatie hebben, zoals omschreven
onder punt 7. Tevens zijn uitgesloten: zelfgegeven trainingen, opleidingen, workshops,
lezingen, presentaties e.d. Eveneens uitgesloten zijn opleidingen en cursussen die schriftelijk
gegeven worden; uitzondering zijn de opleidingen Medische Basiskennis en Psychosociale
basiskennis als deze CPION geaccrediteerd zijn.
9. Cursussen en opleidingen gegeven in het buitenland zijn toegestaan, mits ze zijn erkend
door complementaire beroepsverenigingen of internationaal hoog aangeschreven staan voor
het vakgebied waarin de cursus gegeven wordt. Ook hier is een gedateerd en ondertekend
bewijs van deelname of een certificaat verplicht.
10. Een erkende opleiding medische basiskennis en/of psychosociale basis- kennis kan
éénmalig als 2 nascholingsdagen worden opgevoerd.
11. In het geval van meerjarige opleidingen dient het lid na ieder opleidingsjaar een verklaring
van het opleidingsinstituut te kunnen overleggen dat de opleiding inderdaad gevolgd wordt
en dat de deelnemer daar met goed resultaat aan deelneemt. In het laatste jaar van de
opleiding dient het diploma of certificaat te worden overlegd. De opleiding dient
geaccrediteerd te zijn door andere complementaire beroeps- verenigingen, SKB, SNRO of
CPION. Ook HBO-en WO-opleidingen zijn toegestaan, mits aansluitend aan het vakgebied.
12. Een lid dient zelf een registratie bij te houden van de (na)scholings activiteiten en verstrekt,
wanneer dat wordt verlangd door een cliënt of opdrachtgever, zijn curriculum vitae, waaruit
zijn opleiding(sniveau) en (werk)ervaring blijkt.
Noot: Niet elke zorgverzekeraar hanteert dezelfde nascholingseisen. CZ bijvoorbeeld hanteert
een 30 uren eis. NGvV ziet de stijgende trend van de eis aan nascholingsuren en adviseert haar
leden een minimum aantal van 30 uur / 7,5 dagdelen scholingseisen per jaar te volgen
Artikel 2 Gebruik keurmerk
1. De vereniging verleent het Registerlid en/of de geregistreerde persoon onder voorwaarden
een recht om door NGvV keurmerk ontwikkelde woord- en beeldmerken, hierna te noemen:
NGvV-merken, te gebruiken.
2. Het recht op gebruik van de NGvV-merken vervalt zodra het Registerlidmaatschap en/of de
opneming in het register eindigt; het gebruik moet dan direct worden gestaakt. Het recht kan
door of namens het bestuur worden opgeschort bij toepassing van een door de Ledenraad
vastgestelde sanctieregeling en/of een schorsing als bedoeld in artikel 5:3b van de statuten.
Het gebruik moet dan op eerste aanzegging worden gestaakt; het mag slechts worden hervat
na opheffing van de sanctie of schorsing.
3. Gebruik van de NGvV-merken in strijd met de bepalingen in dit artikel en de regeling in
bijlage ( nog eventueel te maken of hier te benoemen) wordt aangemerkt als misbruik. In
geval van misbruik is het bestuur gerechtigd tot toepassing van sancties in overeenstemming
met dit huishoudelijk reglement.
Artikel 3 Slotbepaling
In gevallen waarin de wet, de statuten, huishoudelijk reglement en dit addendum niet voorziet,
beslist de voorzitter.
Dit reglement wordt, samen met de overige reglementen, gepubliceerd op de website van de
vereniging.
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 2 december 2019

