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EDITORIAL

Geacht LVVP-lid, geachte lezer,
Voor u ligt de nieuwste editie van het LVVP-magazine. Vanwege het
afscheid van LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren heeft het magazine
eenmalig de titel Arnoud gekregen in plaats van Vrijgevestigd. Wat
u waarschijnlijk niet weet, is dat Annemarie van der Meer (tevens
redacteur van dit magazine en voormalig beleidsmedewerker bij de
LVVP) en ik Arnoud jaren geleden in het Linda. magazine hebben
gekregen als onze dokter Rossi. Het waren onze eerste stappen in
de profilering van de LVVP en dit was een ludieke. Gelukkig bleek
Arnoud geen dokter Rossi, die alleen maar kon luisteren, maar was hij
strijdvaardig. Deze strijdvaardigheid in combinatie met zijn talent om
mensen te verbinden, leest u ook terug in de interviews. Het leek ons
dan ook een mooie uitsmijter om de Arnoud te maken voor Arnouds
afscheid.
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Dit magazine staat dan ook
grotendeels in het teken van
zijn afscheid. Zo blikt Arnoud
in een interview terug op
zijn voorzitterschap. Samen
met Dick Nieuwpoort doe ik
dat in een volgend interview
eveneens. Ik heb de afgelopen
jaren intensief samengewerkt
met Arnoud en we zijn in
die jaren echt met elkaar
vergroeid geraakt in onze
strijd voor de vrijgevestigde.
Zoals u kunt lezen, hebben we
voor een aantal onderwerpen
hard geknokt. Ik zal de
samenwerking met Arnoud
missen, maar ik kijk ook
uit naar samenwerking met
de nieuwe voorzitter: er
staan ook de komende jaren
belangrijke onderwerpen
gepland, denk aan de nieuwe
productstructuur. Samen
zullen we bewaken dat we het
beleid en de regelgeving zo
vrijgevestigd-proof mogelijk
maken! U maakt dan ook
nader kennis met de nieuw
beoogde voorzitter, op dit
moment nog de vicevoorzitter
van de LVVP, Hans Kamsma.
Op 21 juni aanstaande wordt
hij door het LVVP-bestuur
voorgedragen.

Hans blikt terug op de
afgelopen jaren, waarin
Arnoud leiding gaf aan de
LVVP en hij vertelt over zijn
ambities voor de LVVP.

Dat geldt ook voor Paul van
Rooij, directeur van de LHV,
Jacobine Geel, voorzitter van
GGZ Nederland, Damiaan
Denys, voorzitter van de
NVvP, Marnix de Romph,
Ook leveren staatssecretaris
Martin van Rijn van VWS en directeur van P3NL, Nel
Draijer, voorzitter van de
Marian Kaljouw, voorzitter
NVP, Marieke van Dam van
van de NZa, een bijdrage
RINO Noord-Holland en ook
aan dit magazine. Zo vertelt
Dick Bouman, de voorganger
Van Rijn onder andere dat
van Arnoud van Buuren.
de LVVP een strijdvaardige
Zij spreken allen ook kort
belangenbehartiger is en
over de samenwerking met
Kaljouw roept nog meer
Arnoud en/of de LVVP. Ook
vrijgevestigden op om deel te
nemen aan de NZa-pilots voor een aantal (ex-)leden heeft
een bijdrage geleverd aan
de nieuwe productstructuur.
deze speciale afscheidseditie
Daarna volgen artikelen van
van de LVVP: Wouter
respectievelijk Albert Jan
Wouters, Janneke Dijs,
Kruiter van het Instituut
Daniëlla Balabanova, Lidewij
voor Publieke Waarden en
Gerits en Mirjam Plomp
Ariejan Korteweg & Eline
vertellen vanuit verschillende
Huisman over hun boek
perspectieven over de
Lobbyland. Albert Jan en
samenwerking met Arnoud
Ariejan zijn tevens ook spreker en hoe zij als (ex-)LVVP-lid
op het afscheidssymposium
Arnoud hebben ervaren als
van Arnoud van Buuren
voorzitter van de LVVP. Ook
op 14 juni 2017 in de Rode
onze vaste columnist Charlotte
Hoed in Amsterdam. Beiden
van Wall heeft voor deze editie
spreken in de interviews ook
een column geschreven, met
over de boodschap die zij
als titel ‘leve de evolutie’.
op het afscheidssymposium
LVVP-lid Danielle Oprel heeft
meegeven aan leden en andere eveneens een column gemaakt,
genodigden. Op de navolgende ‘de nieuwe instelling’. Tot
pagina’s kunt u lezen hoe het slot komen ook de LVVPLVVP-bestuur terugkijkt op
bureaumedewerkers aan
de jaren onder leiding van
bod. Zij blikken terug op de
Arnoud en wat zij de nieuwe
LVVP-jaren die onder leiding
voorzitter aan bagage mee wil stonden van Arnoud.
geven.
Ik wens u veel leesplezier!

A
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directeur LVVP

Judith

Veenendaal

es

Interview

Arnoud van Buuren treedt op 21 juni 2017 af als
voorzitter van de LVVP. Hij is ruim twee termijnen
als voorzitter van de LVVP actief geweest. In
onderstaand interview blikt Arnoud terug op deze
periode.

Arnoud van
Buuren begon in
2010 bij de LVVP

Hoe ervaar je het om straks
definitief je functie als voorzitter
van de LVVP neer te leggen?
‘Daar heb ik best ambivalente
gevoelens bij. Ik heb natuurlijk niet
voor niets besloten om te stoppen.
Ik hecht waarde aan een vereniging
waarin democratie een belangrijke
rol speelt. Daarbij past een
zittingstermijn van maximaal twee
termijnen, met geregeld andere
gezichten. Het zijn behoorlijk
roerige jaren geweest de afgelopen
jaren. Dat heeft veel inspanning
gevergd. Tegelijkertijd heb ik me
ook behoorlijk vereenzelvigd met
de functie van voorzitter. Ik voel
me dan ook verbonden met de
leden van de LVVP en ik heb de
belangen van vrijgevestigden met
toewijding behartigd, samen met
het LVVP-bestuur en de LVVPdirectie. Het voelde als een grote
verantwoordelijkheid om namens
de leden aan de verschillende
onderhandelings- en overlegtafels
deel te nemen.’
Jij trad aan in 2010, hoe stond
de toenmalige NVVP er op dat
moment voor?
‘Onder leiding van Dick Bouman,
mijn voorganger, was een
professionaliseringsslag van de
vereniging tot stand gekomen. Er
was voor het eerst een directeur
aangenomen voor de NVVP,
Judith Veenendaal. Zij was nog
maar net in haar functie toen ik
aantrad. Vanaf het begin dat ik met
haar naar overleggen ging, had ik
vertrouwen in onze samenwerking.
Toen ik aantrad waren het bestuur
en ook Judith nog enigszins
zoekende in hun nieuwe posities.
Dat verliep niet helemaal zonder
slag of stoot. Dat heeft me wel eens
slapeloze nachten bezorgd. Ik zag
het als mijn taak om daar rust in te
brengen. Inmiddels hebben we een
goed werkend bestuur. Ik kijk dan
ook met voldoening terug op dat
resultaat.’
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En wat speelde er tijdens je
aantreden in het ggz-veld?
‘Toen ik aantrad, was het een
relatief rustige tijd. Dat veranderde
in 2011 met de komst van het
eerste Bestuurlijk Akkoord. Wij
kwamen op een laat moment aan
de onderhandelingstafel; toen
lag er een voorstel waarin de
vrijgevestigde psychotherapeut was
gepositioneerd in de toenmalige
eerstelijns ggz. Om dat te
veranderen hebben we veel druk
uitgeoefend om aan tafel te komen,
samen met de toenmalige LVE
en het NIP. Het akkoord is toen
opengebroken met onder meer als
eindresultaat het behoud van de
vrijgevestigde psychotherapeut in
de gespecialiseerde ggz. Dat heb ik
als een groot succes ervaren. Ook al
hebben we toen ook compromissen
moeten sluiten: we moesten
tekenen voor aspecten waar we
helemaal niet zo gelukkig mee
waren, bijvoorbeeld de afspraken
over ROM en over artikel 13, het
terugbrengen van restitutie.’

‘Ik heb de belangen
van vrijvestgden met
toewijding behartigd’
Wat was ook alweer de inzet
van de toenmalige NVVP ten
aanzien van de vrije artsenkeuze?
‘Wij hebben destijds condities
gesteld aan de afschaffing die te
maken hadden met het ontbreken
van een gedegen juridische grond:
de rol van de verzekerde moest
nog verstevigd worden door het
uitwerken van het tripartitestelsel
en met name de toezichthoudende
rol van de NZa moest nog nader
worden ingevuld. Dit deden we
met een aantal andere veldpartijen.
Toen bleek dat niet voldaan was
aan de voorwaarden zoals die in
het Bestuurlijk Akkoord waren
verwoord, konden wij stellig

positie innemen. We hebben
de minister gemeld dat wij niet
achter afschaffing van de vrije
artsenkeuze konden staan. Dankzij
drie senatoren heeft het voorstel
het ook niet gehaald in de Eerste
Kamer; dat was kantje boord. Die
reactie leverde een behoorlijk boze
reactie van de minister op. De
minister heeft toen na een aantal
weken de stekker uit het akkoord
getrokken. Haar interpretatie
van de Zorgverzekeringswet was:
alle (inkoop)macht ligt bij de
zorgverzekeraars. Op dit resultaat,
behoud van restitutie, kijk ik ook
met voldoening terug. Zeker nu
kun je zeggen dat het cruciaal was:
zonder restitutie zou er geen enkel
evenwicht meer zijn in de markt
tussen zorgverzekeraars, cliënten en
aanbieders.’
Wat vond je minder leuke
kanten van je voorzittersfunctie?
‘Lobbyen en vergaderen is niet
mijn meest favoriete bezigheid.
Het is een belangrijk onderdeel
van belangenbehartiging, dat besef
ik zeker, maar ik vind dat de ggz
niet uitblinkt in een effectieve
wijze van besluitvorming. Ik
vind het zelfs vrij defensief. Die
houding is wel goed te verklaren;
het veld werd geconfronteerd met
zoveel consequenties voortkomend
uit de Zorgverzekeringswet. De
marktwerking kwam volop op
gang, aangemoedigd door de
minister. Deze marktwerking
is gepaard gegaan met een
enorme bureaucratie. De
minister ziet dat nu ook en
zet in op het terugdringen van
de administratieve lasten. Het
gekke vind ik wel dat ze niet
lijkt te beseffen dat zij, vanwege
haar keuze voor marktwerking
en het onkreukbare vertrouwen
in ICT, deze bureaucratie heeft
aangezwengeld.’

Wat vond je van de overleggen
met de minister?
‘Edith Schippers heeft een
heel duidelijke marktideologie,
daar staat ze vierkant achter.
Tegelijkertijd heeft ze een prettige
besluitvaardigheid die mij wel
aanspreekt.’
Hoe kijk je terug op de
ledenvergaderingen?
‘Contact met de achterban vind
ik essentieel. De alv’s waren
voor mij dan ook belangrijke
momenten om met leden in
gesprek te kunnen gaan over
beleidsbeslissingen, nieuwe
wet- of regelgeving, maar ook
om beleid te verdedigen of
verantwoording af te leggen over
ingenomen standpunten. Ik
probeerde dan zoveel als mogelijk
de leden mee te krijgen in de
processtappen die het bestuur en
de directie hadden gemaakt. Daar
ben ik me altijd erg bewust van
geweest: hoe breng ik een punt
zo goed als mogelijk naar voren
en hoe kan ik leden stimuleren
en motiveren met het uitoefenen
van hun vak in een vrijgevestigde
setting.’
De fusie van de toenmalige
LVE en de NVVP tot de LVVP
is onder jouw voorzitterschap
tot stand gekomen. Hoe kijk je
daar op terug?
‘De fusie is succesvol. Met
de LVVP staat er een stevige
branchevereniging voor
vrijgevestigde BIG-professionals,
naast andere branchepartijen als
GGZ Nederland of de NvVP. Het
feit dat de vereniging gestaag
groeit, is ook veelzeggend.
De LVVP is van toegevoegde
waarde voor vrijgevestigde ggzprofessionals.’
Je hebt nauw samengewerkt
met Judith Veenendaal,
de directeur van de LVVP.
Hoe kijk je terug op jullie
samenwerking?
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‘Onze karakters zijn
complementair. Zij kan heel
vasthoudend zijn, zij is in staat
oorlog te voeren. Ik ben meer de
diplomaat. Ik denk dat ik dingen
goed kan verkopen. We konden
elkaar ook goed op dingen
aanspreken, daar is een basis van
vertrouwen in elkaar voor nodig.
Ook op het persoonlijke vlak
kunnen wij het goed met elkaar
vinden. Ik zal de samenwerking
met haar zeker gaan missen.’
En hoe heb je de LVVPbestuursvergaderingen ervaren?
‘Het voorzitten van de
bestuursvergaderingen heb ik
met veel plezier gedaan. De
combinatie tussen efficiënte
besluitvorming, goed te bedenken
hoe je punten wil bespreken
en iedere keer weer de vraag
stellen: wat is nu eigenlijk
belangrijk, vond ik uitdagend.
Ten aanzien van dat laatste,
dat is ook wat vrijgevestigden
in de behandelkamer doen. Bij
elke patiënt ga je na: wat is hier
werkelijk aan de hand, wat moet
ik over het voetlicht zien te
krijgen?’
Wat is volgens jou de kracht
van de LVVP als vereniging?
‘Belangrijke kenmerken van de
LVVP als vereniging zijn: korte
lijnen, een goed functionerend
bestuur en bureau, effectieve
communicatie en een uitgebreid
pakket aan faciliteiten voor
leden. Persoonlijke ambities
voor de LVVP die ik had toen
ik aantrad, zie ik gelukkig terug
in de vereniging. Ik ambieerde
een stevige positie in het veld
als branchevereniging, een
vereniging die groeit en een
vereniging die pal staat voor
professionals gekenmerkt door
zelfstandigheid, kleinschaligheid,
goed bereikbaar zijn voor
cliënten, bieden van maatwerk

en het goed kunnen matchen
van patiënt en zorgaanbieder.
De LVVP is denk ik ook wel
een ‘eigenwijsje’. We hebben
regelmatig een afwijkende
opstelling. Dat moet vaak
ook om zelfstandigen te
vertegenwoordigen. Ik denk dat
leden zich door deze opstelling
ook echt vertegenwoordigd
voelen.’
Wat wil je je opvolger
meegeven?
‘Een slagvaardige vereniging
waarbij goede communicatieinstrumenten ingezet worden
voor leden, vind ik een essentieel
aandachtspunt. Dit punt is nu
op hoog niveau gerealiseerd. Dat
moet zo blijven. Daarnaast denk
ik dat het verstandig is dat de
LVVP meer toekomstgericht gaat
functioneren en minder vanuit de
defensieve positie. Zoek daarom
ook vernieuwende thema’s:
durf jezelf te vernieuwen als
vrijgevestigde branchevereniging;
de gezondheidszorg is immers
ook aan verandering onderhevig.
Ook is het belangrijk dat je je
functie met plezier en overtuiging
uitvoert, in een constructieve
sfeer met bestuur, directie en
bureau.’

‘Daar ben ik me altijd erg
bewust van geweest: hoe
breng ik een punt zo goed
als mogelijk naar voren en
hoe kan ik leden stimuleren
en motiveren met het
uitoefenen van hun vak in
een vrijgevestigde setting?’

Onbeperkt
ROM-data
aanleveren met
Intramed
PLUS

Complete praktijksoftware
3 maanden kosteloos proberen
(zonder verplichtingen)

De formatie is nog volop
aan de gang. Op VWS gaan
we ook een nieuwe minister
krijgen. Wat wil je diegene
meegeven?
‘Vooral: vergeet de idee dat
zorgverzekeraars kunnen
inkopen op kwaliteit, maar
besef dat kwaliteit iets is
van de vierkante centimeter
tussen de zorgverlener en de
patiënt. En daarnaast: stop de
bureaucratie door
zorgaanbieders allerlei verantwoordingsverplichtingen op te
leggen. Vertrouw de
professional. Kern van hun
werk is dat zij juist gepaste
patiëntenzorg nastreven,
ondersteun hen daarin in
plaats van al die controle!’
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Ten slotte, wat ga je met je
vrijgekomen tijd doen nu je
aftreedt?
‘Allereerst ga ik mijn eigen
praktijk weer meer op orde
brengen. Er is veel blijven
liggen aan administratie,
maar ook wil ik bijvoorbeeld
mijn website actualiseren.
Daarnaast vind ik het ook
fijn om weer meer terug te
gaan naar mijn vak, meer
cliënten kunnen behandelen.
Voor de LVVP blijf ik nog de
workshop ‘De eigen praktijk’
geven. Die geef ik ook aan de
RINO’s; daar geef ik
overigens ook nog enkele
andere cursussen. En in
binnen- en buitenland geef ik
workshops over Pessotherapie.
Lesgeven doe ik graag en via
de
LVVP-workshop blijf ik toch
nog enigszins verbonden als
actief lid aan de LVVP.’

Staatssecretaris
Martin van Rijn

Staatssecretaris Volksgezondheid,
Welzijn en
Sport

BIJDRAGE
Beste vrijgevestigde psychologen
en psychotherapeuten,

Een goede ‘klik’ met je behandelaar is een noodzaak als je psychische hulp zoekt.
Maar een behandelaar bij wie je een veilig, vertrouwd gevoel hebt, vind je niet altijd
meteen. Keuzemogelijkheid, een groot en gevarieerd aanbod, is daarom essentieel.
Jullie dragen daaraan bij. Jullie kracht zit in jullie diversiteit, verenigd in de LVVP.
De LVVP is een strijdvaardige behartiger van jullie belangen. Dat hebben we bij
VWS ervaren. En dat is goed. Voor jullie, maar ook voor gesprekspartners in het
zorgveld zoals wij.
Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk. We hebben soms uiteenlopende
ideeën. Tegelijk hebben we hetzelfde doel: de zorg verbeteren. De grote uitdaging
daarbij is de zorg ook toegankelijk en betaalbaar te houden.
Zo’n grote uitdaging moeten we samen aanpakken. Want met elkaar bereik je meer
dan alleen. Met elkaar maak je afspraken. Ondanks dat het ggz-veld veel verschillende spelers kent, lukt dat toch vaak. Zo hebben jullie met andere veldpartijen de
Toekomstagenda voor Gepast Gebruik en Transparantie opgesteld, die de minister
met complimenten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Wij zijn met elkaar en de VNG in gesprek over de jeugd-ggz. Een van jullie aandachtspunten is een gemeenschappelijke met VWS: het verminderen van de administratieve lasten. Daar moeten we snel
vorderingen maken. VWS stelt samen met de VNG en de zorgsector alles in het werk
om dat voor elkaar te krijgen. Als het nodig is, met wetgeving.
Er zijn dus onderwerpen waar we elkaar makkelijk kunnen vinden. Maar ook bij
onderwerpen waarbij de klik minder natuurlijk is, waarbij de belangen erg uiteenlopen, streven we samen naar een constructief gesprek, met wederzijds respect. Dat is
ontzettend belangrijk.
In het bijzonder wil ik daar jullie vertrekkend voorzitter Arnoud van Buuren hartelijk
voor bedanken, mede namens minister Schippers. En wij hopen van harte dat wij de
constructieve relatie tussen VWS en de LVVP onder nieuw voorzitterschap kunnen
voortzetten.
Martin van Rijn

Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Hans is gezondheidszorg/eerstelijnspsycholoog

en

heeft

sinds 1987 een eigen praktijk in
Utrecht waar hij vooral volwassenen, maar ook kinderen en jongeren behandelt.

‘Vooral de ingeslagen
weg voortzetten die de
LVVP al op is gegaan’
Hans Kamsma wordt door het bestuur op 21 juni aanstaande tijdens de algemene ledenvergadering voorgedragen
als nieuwe voorzitter van de LVVP. Sinds de fusie in 2014
is Hans vicevoorzitter van de LVVP. Hans (1961) was daarvoor jarenlang voorzitter van de Landelijke Vereniging van
Eerstelijnspsychologen, de toenmalige LVE. Hij was ook één
van de initiatiefnemers in de gesprekken van verdergaande
samenwerking met de toenmalige NVVP. Dit leidde in 2014
tot een fusie tussen de LVE en de NVVP.
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Akkoord opengebroken
‘Arnoud leerde ik kennen tijdens
de overleggen die we gezamenlijk
hadden rondom de Bestuurlijk
Akkoorden. Dat was in 2011.
Met z’n vieren: Arnoud van
Buuren, Judith Veenendaal, Dick
Nieuwpoort en ik, zaten we aan
de onderhandelingstafels en
bereidden wij de overleggen
samen voor. Het was overigens
destijds niet gemakkelijk om aan
de onderhandelingstafel te komen
van het Bestuurlijk Akkoord. Daar
hebben we sterk voor moeten
lobbyen. Er lag toen al bijna een
akkoord, dat helemaal niet gunstig
was voor vooral de vrijgevestigde
psychotherapeut. Het plan was
dat die uitsluitend nog patiënten
kortdurend kond behandelen in
de toenmalige eerstelijnszorg. Ik
zag Arnoud op consistente wijze
opkomen voor de positie van de
vrijgevestigde psychotherapeut
toen we eenmaal aan die
onderhandelingstafel zaten. Hij
slaagde er in om duidelijk zijn punt
te maken. Judith stond hem daar
stevig in bij. Die aanpak werkte,
want het akkoord dat al zo goed als
gereed was, klaar om te
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ondertekenen, werd opengebroken
met voor ons als belangrijk
eindresultaat dat de positie van de
vrijgevestigde psychotherapeut voor
de gespecialiseerde ggz behouden
bleef.’
Ergens voor staan
‘De toenmalige NVVP kreeg door de
inzet aan de onderhandelingstafel
van het Bestuurlijk Akkoord, maar
ook aan de andere overlegtafels,
een stevige positie. Recentelijk,
tijdens een interne beleidsdag met
bestuur en bureau, concludeerden
we dan ook dat we er niet meer
zo’n speerpunt van hoeven te
maken om aan alle belangrijke
onderhandelingstafels terecht
te komen. Daar zitten we al,
dat is echt bestendigd tijdens
die onderhandelingsronde van
het eerste Bestuurlijk Akkoord.
Overigens vond ik dat Arnoud tijdens
het tweede Bestuurlijk Akkoord
eveneens zeer stevig optrad.
In dat akkoord was ook de vrije
artsenkeuze belegd. Arnoud heeft de
minister destijds duidelijk gemaakt
dat hij als voorzitter van de NVVP
niet achter dat voorstel kon staan en
dat daarom

ook niet zou uitvoeren. Hij kon dat
op rustige wijze beargumenteren
en was niet geïntimideerd door
hiërarchie of iets van dien aard.
We weten allemaal hoe het toen
uiteindelijk afliep: het tweede
Bestuurlijk Akkoord werd door de
minister eenzijdig opgezegd.’
Fusie
‘Na één van die overleggen van het
Bestuurlijk Akkoord liepen Arnoud
en ik terug naar het station en
ontstond de bestaansgeschiedenis
van de LVVP. Bij mij speelde al
langer de wens om met de NVVP
gesprekken te voeren over een
fusie. Ik vertelde op misschien
best wel omslachtige wijze dat we
steeds meer gemeenschappelijks
hadden en dat de LVE wel naar
meer samenwerking toe wilde. Ik
liet ook het woord ‘fusie’ vallen.
Arnoud reageerde toen echt op zijn
Arnouds: al lopende, hoofd schuin
naar mij gewend zei hij: ‘we zouden
gek zijn als we niet zouden gaan
fuseren!’ Die reactie is typerend voor
Arnoud: als hij weet wat hij wil, dan
is hij daar standvastig in. Daarmee
wil ik niet zeggen dat hij er dan niet
meer op aanspreekbaar is.’

Eénmanspraktijk al vanaf € 25,- per maand
Het EPD voor de Ambulante GGZ

Dossiervoering in optima forma!
Extenzo neemt al uw administratieve taken uit handen. Zo wordt ROMmen een
bijna volledig automatisch proces, inclusief de aanlevering aan SBG.
Extenzo biedt o.a. agendavoering, digitale facturatie, een cliëntenportal met
dossierinzage (medio 2017) en nog veel meer.
Extenzo is een product van Datamedicare.
Voor meer informatie of een offerte op maat bel 088 0301225
of surf naar www.datamedicare.nl

Eigen stijl
‘Ik zal mijn eigen stijl gaan
hanteren als ik door de alv
wordt gekozen als voorzitter.
Die stijl zal op onderdelen
anders zijn dan Arnouds
stijl. Ik heb de afgelopen
periode, vanaf het moment
dat ik wist dat het bestuur
mij zou voordragen als
voorzitter van de LVVP, op een
observerende manier gekeken
naar Arnouds werkwijze.
Hoe hij ingewikkelde
beleidswijzigingen overbrengt
aan leden, hoe hij leden
motiveert en stimuleert.
Arnoud spreekt leden op
directe wijze aan door te
vertellen waar het op staat.
Hij doet dat misschien wel
op een wat vaderlijke wijze
met een natuurlijke manier
van overwicht. Ik zie dat die
aanpak werkt. Ik denk dat ik
sneller geneigd ben om veel
uitleg te geven, als een soort
van professor, waarom een
bepaald besluit is genomen,
wat de impact ervan is,
wat het standpunt van de
LVVP daarin is en hoe leden
hiermee in de praktijk om
kunnen gaan. Ik merk dat
ik al wat ben opgeschoven
in Arnouds stijl. Via de
maandelijkse LVVP-interviews
probeer ik de directe toon
die Arnoud hanteert, al
toe te passen. Daarnaast
heb ik als waarnemend
voorzitter in 2015 al
enigszins ervaring opgedaan
toen Arnoud vanwege
privéomstandigheden tijdelijk
terugtrad.’
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Rebels en jongensachtig
‘Arnoud heeft ook een
jongensachtige rebelse kant.
Die kant waardeer ik in hem.
Bijvoorbeeld de discussie die
we binnen het LVVP-bestuur
voerden over al dan niet
deelname aan P3NL. Arnoud
was daarin het meest gedurfd.
Zijn stelling was: de LVVP
heeft een eigen identiteit, dat
is de kracht van de LVVP. Die
‘rebelse daad’ is goed geweest
voor de LVVP. De LVVP is
daarmee een onafhankelijke
branchevereniging
voor vrijgevestigde BIGprofessionals, naast GGZ
Nederland, gebleven.’
Samenwerken
‘We hebben een heel goed
en prettig bestuur; dat is
natuurlijk niet helemaal
zonder slag of stoot gegaan.
Arnoud heeft hieraan
een belangrijke bijdrage
geleverd. Een constructieve
sfeer waarin respect is voor
elkaars standpunten is van
groot belang om complexe
onderwerpen te kunnen
bespreken en daarover
besluiten te kunnen nemen.
Ik zal zeker bewaken dat die
goede sfeer in stand blijft als
ik de voorzittersfunctie op me
zal nemen. Hetzelfde geldt
voor een goede relatie met de
directeur, Judith Veenendaal.
Dat vind ik ook essentieel voor
het goed kunnen functioneren
als voorzitter, maar
andersom draagt het ook
bij aan Judiths functioneren
als leidinggevende van

het bureau als wij goed
kunnen samenwerken. Als
waarnemend voorzitter
hebben we al veel
afstemmingsoverleggen
gevoerd. We hebben
inmiddels dan ook al
een goede basis van
samenwerking gelegd, in
formele en informele sfeer.’
Zin in
‘Ik heb veel zin in de functie
als voorzitter van de LVVP!
Deelname aan de overleggen,
al dan niet samen met Judith
als directeur, alle met een
eigen dynamiek. Het gaat
dan om overleggen met de
minister, met ZN, met de
NZa, met zorgverzekeraars,
met collega-beroeps- en
branchepartijen, maar ook
met Kamerleden en de pers.
Wat ik als een cadeautje
ervaar is dat, als ik gekozen
word tot nieuwe voorzitter,
ik de periode tot aan de
introductie van de nieuwe
productstructuur zal
meemaken. Ik ben al vanaf
het begin betrokken bij de
totstandkoming van deze
nieuwe structuur. Dat geldt
trouwens ook voor twee
andere bestuursleden:
Alexandra en Ria. Ik geloof
in de nieuwe structuur: een
bekostigingsmodel dat veel
beter aansluit op de klinische
blik, op de dagelijkse praktijk,
ook van een vrijgevestigde,
zowel in de generalistische
basis-ggz als in de
gespecialiseerde ggz.’

‘Ik hoop dat de
vereniging de
aankomende jaren
net zo gestaag blijft
groeien als de
afgelopen jaren’

Visie
‘Als het gaat om visie wil ik vooral de
ingeslagen weg voortzetten die de
LVVP al op is gegaan: staan voor de
positie van vrijgevestigden; zelfstandige
hooggekwalificeerde professionals
moeten een eigenstandige stevige
positie in de ggz behouden.
Daarbij vind ik het terugdringen
van de administratieve lasten een
belangrijk gegeven. Vrijgevestigden
moeten buitenproportioneel veel
verantwoording afleggen, zeker als het
gaat om professionals die werkzaam
zijn in de jeugd-ggz. Ik behandel in mijn
praktijk ook kinderen en jongeren.
Over bijvoorbeeld 2016 heb ik nog
geen enkele declaratie uitbetaald
gekregen, omdat ik nog niet aan alle
voorwaarden van de gemeente Utrecht
voldoe. Ik heb de juiste beschikkingen
niet, hanteer verkeerde declaratiecodes
et cetera. Er moet meer vertrouwen
komen, vooral van zorgverzekeraars en
gemeenten. Zij zijn de afgelopen jaren
tal van controle-instrumenten gaan
inzetten, onder het mom van kwaliteit.

Ik ben van mening dat die
instrumenten weinig tot niets met
kwaliteit te maken hebben. Het
bepalen van kwaliteit is aan de
beroepsgroep zelf. Met de komst
van het kwaliteitsstatuut is er een
indrukwekkende slag gemaakt
door het veld als het gaat om
volwassenen-ggz. Ik was dan ook
behoorlijk onaangenaam verrast
dat uit de contracten van 2017 bleek
dat voor veel zorgverzekeraars het
kwaliteitsstatuut niet als voldoende
werd beschouwd en er toch weer
opnieuw diverse extra zogenaamde
kwaliteitselementen werden
uitgevraagd.’
Groei
‘Ik hoop dat de vereniging de komende
jaren net zo gestaag blijft groeien als
de afgelopen jaren. Inmiddels zijn ruim
2400 leden aangesloten. We weten
dat er rond de 4000 vrijgevestigden
zijn die een kwaliteitsstatuut hebben
ingediend. Er is dus nog een aanzienlijk
potentieel voor de LVVP. En uitbreiding
van fte op het LVVP-bureau zal ook
noodzakelijk zijn als de LVVP blijft
groeien.’

Wens Arnoud
‘Ik wens Arnoud een nieuwe, voldane, zinvolle
invulling van zijn dagelijkse leven nu hij
aftreedt als voorzitter van de LVVP.’
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Prive Hans
In welke stad en in welk land
breng je graag tijd door:
In Firenze en daarmee in Italië.
Hoewel ik me elders ook prima
vermaak.
Noem eens een
onhebbelijkheid van jezelf:
Te veel praten in vergaderingen,
daarmee anderen te weinig ruimte geven.
Wat is je tweede-keus-beroep,
wat als je geen eerstelijns/gezondheidszorgpsycholoog was
geworden?
In dat geval zou ik meerdere
beroepen de revue kunnen laten
passeren. Maar iets in de natuurkunde zou zomaar kunnen.
Burgerlijke staat:
Ik ben gehuwd met Marja, docent
Engels aan het Pantarijn College
in Wageningen. Wij hebben twee
Zoons: Mark, 22 jaar en al het huis
uit, hij is begonnen aan zijn master in wiskunde; Tim, 19 jaar, nog
thuiswonend is nu bezig met zijn
eerste studiejaar, natuurkunde en
wiskunde.

Wat is je favoriete boek:
Wuthering Heights van Emily Brontë
Wat is je favoriete film:
Dat wil nog wel eens per periode verschillen. Verder meer nog dan boeken is het vaak
appels met peren vergelijken. Maar voor dit
moment om toch maar een titel te noemen
Interstellar van Christopher Nolan. Een van
mijn ‘all time highs’ is Deerhunter van Michael
Cimino.
Welke krant(en) lees je:
de Volkskrant.
Welke tijdschrift(en) lees je:
Naast een aantal vakbladen: Focus, New Scientist, Fiets.
Wat doe je in je vrije tijd:
(Race)fietsen, gezin en vrienden, soms nog wat
fotografie, soms nog wat andere buitensporten.
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Interview Judith
Veenendaal &
Dick Nieuwpoort

Judith Veenendaal, directeur LVVP en Dick Nieuwpoort,
plaatsvervangend directeur, spreken met elkaar over het vertrek van LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren. Ook praten ze
over de komst van de nieuwe voorzitter die op 21 juni 2017
door het bestuur zal worden voorgedragen op de algemene
ledenvergadering van de LVVP.
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‘

Arnoud geeft leden het gevoel
gehoord te worden’

Judith: ‘Arnoud is zo’n half jaar na
mijn komst in 2009 aangetreden
als voorzitter. Voor de
toenmalige NVVP was het nieuw
om met het duo ‘voorzitter/
directeur’ te gaan werken. Onder
leiding van de vorige voorzitter
Dick Bouman had de NVVP
een professionaliseringsslag
gemaakt: een directeur in
combinatie met een bestuur en
voorzitter op afstand. In zowel
Arnouds als mijn beginperiode
was het best even zoeken hoe
we ons tot elkaar moesten
verhouden. Daarbij speelde
destijds ook dat er in die jaren
nog geen sprake was van een
stabiel bestuur. Terugkijkend
realiseer ik mij dat Arnoud en
ik hard hebben gewerkt aan
verdere stabilisering. Dat heeft
gemaakt dat we heel goed
hebben kunnen samenwerken.
Onze ledenvergaderingen zijn
eigenlijk altijd goed verlopen,
terwijl we echt wel moeilijke
boodschappen te vertellen
hadden. De samenwerking
is met de jaren steeds
organischer geworden, waarbij
ik de rol had van techneut,
die de gedetailleerde kennis
in huis had en Arnoud de
verbinding wist te maken met
de leden. Ik denk dat dat onze
succesformule is geweest. We
hebben complementair aan
elkaar geopereerd, met respect
voor elkaars competenties.
Ik denk dat dat voor de leden
heel vertrouwenwekkend heeft
gewerkt.’
Dick: ‘Tijdens het tweede
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Bestuurlijke Akkoord, in de
zomer van 2014, heb ik Arnoud
leren kennen. Toen is door
Arnoud ook de kiem gelegd,
op bestuurlijk niveau, om
tegen de vrije artsenkeuze te
ageren. Daar heb ik hem zien
opereren, als behandelaar,
bestuurder en als strateeg.
Beetje achteroverleunend, vanuit
een beschouwende houding met
weinig woorden toeslaan.’

Dick: ‘Ik vind Arnoud
een voorbeeld van
de vrijgevestigde’

Boegbeeld
Dick: ‘Ik vind Arnoud een
voorbeeld van de vrijgevestigde.
Je kunt in de geestelijke
gezondheidszorg praten over
beleidsontwikkelingen of
systemen, maar Arnoud zit als
vrijgevestigd praktijkhouder,
professional en bestuurder dicht
op de inhoud. Daar dwong hij
ook respect mee af.’
Judith: ‘Dat ben ik helemaal met
je eens. Tijdens gesprekken,
bijvoorbeeld met de minister,
merkte je dat je van alles kunt
roepen aan de tekentafel,
maar je kunt ook op basis van
gezag de discussie aangaan
door te vertellen hoe een en
ander daadwerkelijk werkt in de

praktijk of hoe een voorgenomen
maatregel uitpakt in de praktijk.
Daar was Arnoud sterk in. Dat
had een belangrijke meerwaarde
voor de LVVP. Soms was de
inbreng van Arnoud de minister
of de directeur-generaal niet
altijd welgevallig, maar je merkte
wel dat ze zijn input ook niet
konden wegpoetsen en de
discussie dan echt een andere
wending kreeg ten gunste van
vrijgevestigden.’
Dick: ‘Daarnaast, ook de mensen
van de tekentafels vinden het fijn
om te weten hoe het verloopt in
de praktijk.’
Judith: ‘Inderdaad, we ambiëren
wel dat wát we bedenken ook
werkt in de praktijk.’
Dick: ‘Arnoud kon dan ook de
stap maken van het overstijgen
van de praktijk naar landelijk
beleid.’
Judith: ‘Hij schuwde ook het
politieke podium niet. Ik zie
Arnoud nog staan op een
stampvol Malieveld in Den Haag
met demonstrerende patiënten
en mensen werkzaam in de
ggz. Allen agerend tegen de
bezuinigingen in de ggz. Arnoud
sprak toen op bevlogen wijze
duizenden mensen toe waarin hij
pleitte voor behoud van goede
laagdrempelige en betaalbare
geestelijke gezondheidszorg. Ook
pleitte hij voor vrije keuze van
behandelaar en behoud van de
positie van vrijgevestigden in de
ggz.’

ZorgDomein
Lokaal
nu ook voor
psychologen

Al jaren gebruiken vrĳwel alle huisartsen in Nederland ZorgDomein om digitaal te
verwĳzen. Met ZorgDomein Lokaal is dit platform nu ook toegankelĳk voor kleinere
praktĳken, zoals vrĳgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Meer weten of
direct aanmelden? Ga naar zorgdomein.nl/lokaal

7,5% korting
voor LVVP-leden
en tĳdelĳk géén
registratiekosten*

De voordelen van ZorgDomein Lokaal
complete verwĳzingen, die voldoen aan de richtlĳnen
• je praktĳk beter in beeld bĳ verwĳzers in de buurt
• minder administratie, meer aandacht voor de cliënt
• eenvoudig tussentĳdse- en eindrapportages versturen
•

* bĳ aanmelding vóór 1 september, zie actievoorwaarden op zorgdomein.nl/lokaal

Roerige tijden
Judith: ‘Het waren roerige tijden
de afgelopen jaren. Voor mij is
de heftigste tijd geweest toen
de psychotherapeut uit de
gespecialiseerde ggz dreigde te
worden gezet. Dat speelde begin
2013. Ik denk dat partijen aan de
onderhandelingstafels zich vaak
onvoldoende hebben kunnen
inleven wat dit betekent voor
professionals die opgeleid zijn
om deze gespecialiseerde zorg
te bieden. Het zou desastreus
zijn geweest en wij wisten
dat. Uiteindelijk kwam er vlak
voor de zomer van 2013 een
brief van de minister die onze
positie veiligstelde. Deze brief
is gekomen nadat Arnoud en
ik destijds aan de toenmalige
directeur-generaal van VWS een
voorstel hebben gedaan die
voor alle partijen iets te bieden
had. Hiervoor zijn de nodige
ontbijtsessies geweest op het
ministerie. Toen uiteindelijk
de verlossende brief werd
voorgelezen, ’s ochtends vroeg
op het ministerie, stonden
Arnoud en ik na afloop
sprakeloos beneden in de hal.
We hadden verwacht blij te zijn,
maar gek genoeg lukte dat niet.
Na zo veel maanden van dreiging
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was het eigenlijk niet voor te
stellen dat deze opeens weg was.
Het was te vroeg in de ochtend
om er op te proosten: we gingen
maar weer aan het werk. Toen in
de loop van de dag de bloemen,
taarten en chocola van dankbare
leden binnenstroomden op het
bureau, kwam het gevoel van
blijdschap en opluchting pas
echt binnen.’
Fusie
Judith: ‘Arnoud, Hans, Dick
en ik hadden een goede
samenwerking ontwikkeld
tijdens de discussies rondom de
Bestuurlijk Akkoorden. Als LVE
en NVVP hadden we ook een
gezamenlijke stip op de horizon:
de positie en belangen van de
vrijgevestigde BIG-professionals
behouden.’
Dick: ‘Uiteindelijk heeft deze
gezamenlijke visie ertoe geleid
dat Hans en ik, Arnoud en Judith
de koppen bij elkaar hebben
gestoken in een Haags café,
aansluitend aan een overleg.
Toen hebben we in alle openheid
gesproken over de fusie van de
LVE en de NVVP en daarmee
het fusieproces in werking
gezet. Arnoud liet het soms

ZorgDomein verbetert zorg

behoorlijk intensieve proces
zorgvuldig en soepel verlopen.
Om een voorbeeld te geven:
na een indringende, cruciale
discussie tussen ons vieren net
vóór het weekeinde, zouden
hij en ik ons buigen over de
uiteindelijke formulering van de
doelstelling. Vervolgens zei hij
tegen mij: “Dick, maak jij nou een
eerste opzet van de doelstelling
van de nieuwe vereniging?
Gewoon twee A-viertjes, geen
lang verhaal, ik hou van bullits.
Dan zal ik reageren en na het
weekeinde leggen we het voor
aan de besturen”.
Judith: ‘Dat zegt ook iets over de
mores van beide, toenmalige
verenigingen en ook wat je nu
nog steeds terugziet in de LVVP:
niet lullen maar poetsen. We
deelden dus niet alleen dat we
een branchevereniging voor
vrijgevestigden waren, maar we
hadden ook een vergelijkbare
cultuur van aanpakken.’

Een van hun zijn
Judith: ‘Arnoud kan leden
heel goed het gevoel geven
dat ze gehoord worden en
dat daarmee hun belangen
bediend worden. Dat betekent
ook dat er soms slecht nieuws
te brengen is.’
Dick: ‘Daar gaf Arnoud dan een
perspectief aan. Hij wilde naast
en tussen de leden staan. Hij
kan luisteren en verbinden,
is innemend, zonder van zijn
koers af te wijken.’
Judith: ‘Dat klopt, dat heeft
hij ook altijd gezegd: hij
wilde een van hun zijn. Dat
is echt zijn kracht. Zo bracht
ik regelmatig tijdens de
algemene ledenvergaderingen
heel feitelijk het slechte
nieuws. Arnoud vulde dan
aan met: ‘dat is natuurlijk een
verschrikkelijk verhaal wat
Judith vertelt, maar…’ en dan
bood hij een perspectief. Op
die manier koppelde hij emotie
aan het bericht en maakte hij
het draaglijker.’
Dick: Arnoud en ik zijn van
hetzelfde bouwjaar. Arnoud
heeft gemeenschapszin, maar
ook een zekere dwarsigheid in
zijn karakter, gepaard gaand
met snel murw zijn van al
die regels en structuren; dat
herken ik wel.’
Relativeren
Judith: ‘Arnoud kan ook goed
relativeren. Als ik bijvoorbeeld
een nieuwe conceptmaatregel
onder ogen kreeg die
bedreigend was voor de positie
van vrijgevestigden, ontnam
mij dat soms al letterlijk de
adem. Als ik dan Arnoud belde,
kon hij relativerend zijn door
te zeggen: ‘Wij staan voor
onze eigen kwaliteit. Van die
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conceptmaatregel gaan we
ons niet te veel aantrekken, of,
daar staan we toch ook voor,
dat moeten we ook doen.’
Dick: ‘Die eigengereidheid
kenmerkt Arnoud. Hij zei
recentelijk tijdens een LVVPbeleidsdag met bestuur
en bureau: ik ben vrij en
gevestigd. Dat vond ik een
mooie, typische Arnoud
uitspraak.
Arnoud heeft ook sterke
principiële standpunten:
tijdens de fusieperiode heeft
hij gezegd dat een voorzitter
maximaal twee termijnen in
functie kan blijven. Daar stond
hij op. Met pijn in zijn hart zal
hij weggaan, maar hij geeft wel
stand aan zijn principes. Dat
maakt ook onderdeel uit van
de bestuursmatige kracht van
Arnoud, vind ik.’

Judith: ‘Het luchtte
soms ook enorm
op om stevige
humor met elkaar
te hebben.’
Humor
Judith: ‘Het luchtte soms ook
enorm op om stevige humor
met elkaar te kunnen hebben.
Dat vond ik ook een fijne kant
van de samenwerking met
Arnoud.’
Dick: ‘Dat klopt, maar vergis
je niet, daarnaast kan Arnoud
op zijn manier ook behoorlijk
misprijzend zijn en misprijzend
kijken. Dan weet je: nu is de
grens bereikt.’
Judith: ‘Arnoud kan inderdaad
duidelijke grenzen stellen. Juist
doordat hij het proces zo goed
laat verlopen, bijvoorbeeld

tijdens een ledenvergadering,
door met aandacht te
luisteren, te reageren op basis
van erkenning en herkenning,
voelde je ook dat als Arnoud
een grens trok, dat je dan
niet verder moest gaan. Vaak
werd die grens ook volledig
geaccepteerd.’
Vergaderjargon
Judith: ‘Ik herinner me een
grappig voorval. Arnoud is niet
zo’n vergadertijger. Hij zat ook
niet zo in het vergaderjargon.
In het begin van Arnouds
voorzitterschap bracht de
toenmalige voorzitter van
de raad van bestuur van de
NZa, een werkbezoek aan
de praktijk van Arnoud. Die
persoon kwam binnen en
vroeg, nadat ze kennis hadden
gemaakt, of hij even ergens
zijn handen kon wassen.
Arnoud liep vervolgens
naar het keukentje in zijn
behandelkamer en zette de
gebruikte kopjes die in het
fonteintje stonden weg. Niet
wetende dat die vraag het
jargon is voor een bezoek aan
het toilet. Ik zag dat gebeuren
en dacht: oh my god hoe
redden we deze situatie! Wat
hebben we hier later nog vaak
om moeten lachen.’

LVVP op de kaart

Judith: ‘Onder leiding van
Arnoud, samen met het
bestuur en de directie, hebben
we de LVVP stevig op de kaart
gezet. We waren als NVVP nog
niet zo’n gesettelde vereniging.
We werden bijvoorbeeld
niet altijd uitgenodigd voor
overleggen bij VWS of de NZa.
Dan moesten we knokken
om aan tafel te komen. Zo’n
situatie zou nu ondenkbaar
zijn: als het om vrijgevestigden
gaat, denkt men aan de LVVP
als branchevereniging. Dat
hebben we nu echt bestendigd.
Ook heeft Arnoud vertrouwen
gehad in de professionalisering
van de NVVP en later de LVVP.
Hij heeft randvoorwaarden
gesteld waardoor ik als
directeur de ruimte en het
vertrouwen kreeg om het
bureau te leiden en vorm te
geven.’
Dick: ‘Voor de LVE lag dat
anders, die zat als gevolg van
zijn vrij bijzondere positie
als vertegenwoordiger van
eerstelijnspsychologen als
politieke en inhoudelijke
nieuwe loot aan de stam iets
anders en juist veelvuldig aan
de tafels.

Arnoud heeft het bestuur
daarin verder meegenomen.
Wij hebben nu een geolied
bestuur.’

Wensen

Judith: ‘Bestuur en Directie
hebben eind vorig jaar een
studiereis gemaakt naar
Londen, in het kader van een
nieuwe productstructuur
voor de ggz. Die reis heeft
ook gezorgd voor een
verdere verdieping van de
verhoudingen tussen ons. Ik
denk dat Arnoud het contact
best zal gaan missen. De
humor die je met elkaar
deelt, de bevlogenheid voor
het vak en beroep in een
politieke context. Ik ga dat in
ieder geval zeker missen. Ik
hoop dat Arnoud een goede
invulling vindt voor de tijd die
hij besteedde aan de LVVP.
Ik verwacht dat wel, maar ik
wens het hem ook toe.’
Dick: ‘Daarnaast wens ik hem
gezondheid, rust, innerlijke
balans en veel plezier in zijn
dagelijkse leven, zijn werk en
zijn hobby’s toe. It’s free jazztime!’
Judith: ‘Die wensen deel ik
volledig.’

Nieuwe voorzitter
Judith: ‘Het bestuur draagt op
21 juni de nieuwe voorzitter
voor op de algemene
ledenvergadering. Arnoud
treedt dan formeel af. Een
voorzitterswisseling heeft
impact.

Al het goede van de vorige
voorzitter wil je het liefst
behouden en voortzetten,
maar het zal nooit 100%
hetzelfde zijn met de nieuwe
voorzitter. Dat is een soort van
natuurwet. Tegelijkertijd: een
goede voorzitter tornt niet aan
processen die goed verlopen.
Natuurlijk zal het voor zowel
bestuur als directie inspanning
en investering vergen om
te komen tot een gewenste
nieuwe samenwerking. Ik heb
daar alle vertrouwen in!’
Dick: ‘Ik hoorde laatst een
mooie toepasselijke uitspraak:
‘samenkomen is een begin,
samenblijven is vooruitgang en
samenwerken is succes’. Die
uitspraak is van Henry Ford.
Dit vind ik een mooie wens
voor de nieuwe voorzitter
en de LVVP, de geslaagde
fusieorganisatie waar ik trots
op ben.’

‘Samen komen is
een begin,

samenblijven is
een vooruitgang,
en samenwerking
is succes.’
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Interview
Marian Kaljouw, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft in een gesprek met de LVVP haar
visie op de gereguleerde marktwerking en de positie van vrijgevestigden daarin, de nieuwe productstructuur ggz en inkopen op kwaliteit. Hierover leest u in onderstaand interview.

Ggz in meerdere stelsels
‘De ggz is ondergebracht in
verschillende stelsels. Een deel in de
curatieve zorg via de
Zorgverzekeringswet, een deel in de
Jeugdwet, een deel in de Wet
maatschappelijke ondersteuning en
een deel in de Wet langdurige zorg.
Iedereen kan bedenken dat dit niet
zo’n handige structuur is voor de
doorstroom van patiënten. Ik denk
dat het een goed besluit is geweest
om de jeugd-ggz onder te brengen
in de Jeugdwet, maar als de patiënt
18 jaar wordt, dan verandert er veel
als het gaat om wet- en regelgeving.
De vraag is of dit ten goede komt
van de patiënt. Daarom is het goed
dat wet- en regelgeving geëvalueerd
wordt zoals gepland staat voor de
Jeugdwet. Daarmee bedoel ik niet
dat we een stelselwijziging door
moeten voeren.
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Maar op basis van de uitkomsten
zal er wellicht hier en daar wat
onderhoud aan de bestaande weten regelgeving moeten worden
gepleegd.’

Gereguleerde marktwerking
‘Ik vind in principe dat er
voldoende countervailing power is
georganiseerd in de ggz tussen de
zorgverzekeraars, zorgaanbieders
en patiënten, maar ik zie soms
ook wat frictie ontstaan. Neem
bijvoorbeeld de wachtlijsten
in de gespecialiseerde ggz. De
zogenaamde Treeknormen die
we met veldpartijen hebben
afgesproken voor de ggz, worden
overschreden. Dat vindt de NZa
onacceptabel. Daar moet echt wat
aan gebeuren.

Daarom hebben wij een actieplan
opgesteld en dit recentelijk
aangeboden aan VWS.’
Nieuwe productstructuur ggz
‘De doorontwikkeling van de
productstructuur kan een heel
mooi voorbeeld worden voor
de rest van de Nederlandse
gezondheidszorg als het gaat om
een nieuwe vorm van bekostiging.
De ggz is koploper. Per 2020 zal dit
nieuwe model worden ingevoerd,
is de planning. Het nieuwe model
vergroot onder andere de klinische
herkenbaarheid van de zorg
en gaat gelden voor zowel de
generalistische basis-ggz als de
gespecialiseerde ggz. Dit nieuwe
model, dat lijkt op het Engelse
model in de ggz, is een ongelofelijk
mooi samenwerkingsproces tussen
allerlei partijen, waaronder ook de
LVVP.’

‘Wat levert jouw bijdrage als zorgaanbieder op als het
gaat om kwaliteit van het functioneren en leven van die
bepaalde groep personen die jij behandelt?’
Roze olifant
‘Ik heb in mijn kamer een roze
olifant staan van een kleine
vierkante meter groot. Deze
is ‘geboren’ tijdens een van de
bestuurlijk overleggen over de
doorontwikkeling van de productstructuur. We spraken in dat
overleg af dat we het proces
naar het nieuwe model zouden
aanpakken via de inhoud en
niet via de bekostiging. Tijdens
dat overleg dat ik voorzat, voelde ik bij verschillende partijen
koudwatervrees. Dat snapte ik,
het is ook spannend: je neemt
afscheid van wat je hebt en je
weet niet precies wat je terugkrijgt. Een van de partijen zei toen:
er staat een grote roze olifant in
de zaal, maar je ziet hem niet.
Dat bracht mij op het idee om
een olifant te realiseren. Tijdens
de eerstvolgende vergadering
kreeg die olifant een plek in de
vergaderzaal. Het werd hierdoor
gemakkelijker om over eventuele zorgen en pijnpunten te
praten. Een beetje humor helpt
echt.’
Kwaliteit van zorg
‘Als aanbieders aan het roer
willen staan, dan zullen zij zelf
kwaliteitsstandaarden moeten
maken en daar allemaal samen
voor moeten gaan staan. Als
dat ontbreekt, zal een zorgverzekeraar zelf bedenken wat hij
verstaat onder kwaliteit. Dat
dat leidt tot veel verschillende
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regels, snap ik en ik snap ook
dat zorgaanbieders daar niet
blij van worden. Ik zie maar één
oplossing: trek de kwaliteit naar
je toe. Als professional ben je
dat ook verplicht, vind ik. Dat je
daarbij een sterke vereniging
hebt zoals de LVVP die dat voor
je realiseert, is voor vrijgevestigde aanbieders van groot belang.’
Outcome
‘Zorgverzekeraars kopen nog te
traditioneel in op prijs, op basis
van eenjarige contracten. Ik ben
ervan overtuigd dat we over vijf
jaar de slag hebben gemaakt om
kwaliteit aantoonbaar te maken.
Dan zullen zorgverzekeraars
terugtreden als het gaat om
het stellen van kwaliteitseisen.
De geboden kwaliteit ligt dan
immers aantoonbaar op tafel.
Met het aantoonbaar maken
van kwaliteit bedoel ik outcome.
ROM kan daarbij een instrument
zijn. De outcome in de ggz zal
geënt zijn op de kwaliteit van het
functioneren en het leven. Dit
zal een behoorlijk appèl doen
op de beroepsgroep: wat levert
jouw bijdrage op als het gaat om
kwaliteit van het functioneren
en leven van die bepaalde groep
personen die jij behandelt? Ook
in de discussies rondom de
nieuwe productstructuur is dit
nu al een belangrijk gespreksonderwerp.’

LVVP constructieve vereniging
‘Ik ervaar de LVVP als een
constructieve vereniging die
opkomt voor de belangen
van vrijgevestigden en die
sinds de komst van het
kwaliteitsstatuut ook een
forse bijdrage levert aan het
realiseren van het behandelen
in netwerkstructuren. Ik zie dat
de LVVP ook hard werkt aan
het werven van deelnemers
voor de pilots van de nieuwe
productstructuur. Inmiddels is
een aantal vrijgevestigden ook
al actief in de pilot en levert
data aan. Maar om echt een
representatief beeld te krijgen
van vrijgevestigden in het
nieuwe model, hebben we meer
data van vrijgevestigden nodig.
Bij deze roep ik u, LVVP-leden,
dan ook op om mee te doen.
Ik snap dat iedereen een volle
agenda heeft, maar dit is echt
belangrijk, want ik ben ervan
overtuigd dat het nieuwe model
ook voor vrijgevestigden veel te
bieden heeft.
Tot slot bedank ik Arnoud van
Buuren voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en
we kijken uit naar voortzetting
hiervan met de nieuwe voorzitter. In ieder geval meld ik alvast:
welkom bij de NZa!’

Column

Charlotte van der Wall

Leve de evolutie

Wij kregen een ‘relatie’ uit een dramatische
gebeurtenis. Jij wist niet of jij ons kon helpen en
wij zaten in een soort roes maar wel op zoek naar
hulp. Jij bent degene geweest die dichtbij heeft
meegemaakt wat verlies en de geboorte met
iemand doet. Zo mooi en het loslaten op deze
wijze, zo dicht op elkaar.
Een paar zinnen uit een afscheidsbrief van een
jonge vader die zijn zoon verloren heeft en een
dochter kreeg. Hij en zijn vrouw zijn klaar met
de behandeling, ze gaan weer verder. Op mijn
bureau staat een fles met twee brieven erin,
message in a bottle. Er hangt een engeltje om
de flessenhals, van het kindje dat hun verlaten
heeft. Ontroerd zit ik achter mijn bureau. Ik heb
iets moois gekregen. En kennelijk heb ik ook iets
moois gegeven.
Ik ben een sentimentele vrouw en wil het liefst
nooit afscheid nemen. Het eerste melktandje
dat door het gladde kaakje van mijn dochter
boorde, emotioneerde mij al: afscheid van de
borstvoeding, van de babytijd. En zo volgden nog
veel meer van die momenten. Eerste stapje met
een bloot voetje, klimmen, fietsen, naar school.
Een tranendal.
Ik heb in mijn leven vaak afscheid genomen. Als ik
zelf verder wilde of als een ander verder ging. Elk
afscheid bracht ook weer iets nieuws.

Toen mijn vader overleed bijvoorbeeld, werd een
paar maanden later mijn dochter geboren. Een
heftige tijd waarin ik veel verbinding voelde met
mijn familie en vrienden. Mijn broer emigreerde
naar de Filippijnen. Dat blijkt een geweldig
vakantieland en dankzij nieuwe technologie
hebben we veel meer en beter contact dan
voorheen. Belangrijke momenten die ook iets
nieuws brachten in mijn leven.
Bij een goed afscheid benoem je de relatie die er
is. De betekenis wordt voelbaar en tegelijk voel
je de pijn van naderende verwijdering, loslaten.
De natuur noemt dit proces evolutie. Afscheid is
goed, het begin van iets nieuws. Een volgende
stap.
Onze vereniging is opgegroeid met Arnoud van
Buuren. Hij vertrekt als voorzitter. Hij stimuleerde
mij en velen van ons bij de eerste stappen in
het land van de vrijgevestigde therapeut. Een
inspirerende en sterke man, die ontelbaar vaak
zijn rug recht hield bij onderhandelingen en
strijd rondom privacy en regeldruk. Wat een
prestatie! Nu ik weet dat hij weggaat, voel ik
die verbinding extra sterk. Ik zou wel aan zijn
broekspijp willen blijven hangen om te zorgen
dat hij bij de vereniging blijft. En toch…. is dit
misschien ook een doorbrekend melktandje? Of
een verstandkies?
Arnoud gaat verder en laat een sterke vereniging
achter. Daar kunnen we op verder bouwen. Dank
je wel Arnoud en leve de evolutie!
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interview
met

Albert Jan Kruiter
Instituut voor Publieke Waarden (IPW)
Albert Jan Kruiter is mede-initiatiefnemer
van IPW. Het IPW ontwerpt nieuwe
oplossingen voor bestaande of
toekomstige publieke problemen. Die
ontwerpen zijn nieuw in filosofische,
financiële én organisatorische zin. De
ontwerpen zijn in democratische zin
legitiemer, in bedrijfsmatige zin rendabeler
en leveren meer betrokkenheid op van
burgers, communities en marktpartijen.
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De ontwerpen zijn zo gedetailleerd
uitgewerkt dat investeerders er tegen lage
transactiekosten in kunnen stappen, dat
bedrijven en burgers weten wat ze moeten
doen en dat overheden het kunnen
legitimeren. Kortom: het zijn clear cut
public value cases waarmee investeerders,
ondernemers en burgers zich de publieke
zaak weer kunnen toe-eigenen.

Patiënten

Behandelaren

88%
Behandelaren over

KLIK HIER
Albert Jan schreef onder
andere met coauteur Clara
Pels (de vrouw van Arnoud)
het boek De dag dat Peter
de deur dichttimmerde
(2011). Dit op ware feiten
gebaseerde boek schetst
de situatie van een (fictief)
multiprobleemgezin (twee
ouders, zes kinderen)
waar maar liefst negentien
professionals bij betrokken
zijn. Alle professionals
vertellen het verhaal van
het gezin vanuit hun eigen
gezichtspunt. Ondanks
alle goede bedoelingen
blijft het gezin verstoken
van de hulp die het echt
nodig heeft. Armoede heeft
een belangrijke invloed
op alle levensgebieden,
maar wordt nauwelijks
gezien en aangepakt. De
manier waarop we de
hulpverlening organiseren,
de systeemwereld, sluit
niet aan bij wat deze
gezinnen nodig hebben.
De auteurs reiken geen
oplossing aan, maar
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38% tijdsbesparing

de effectiviteit

51% kwaliteitsverbetering

van e-Health

beperken zich tot een
schets van het probleem.
Het daagt beleidsmakers
uit om, met de actuele
ontwikkelingen in
de jeugdzorg, een
fundamenteel ander
systeem te bedenken.
Albert Jan en Clara richtten
ook het Sociaal Hospitaal
op, een online poli voor
mensen met meerdere
problemen. www.
sociaalhospitaal.nl

Maslow first

Mensen die hulp het
meest nodig hebben,
komen vaak van de
regen in de drup, omdat
de bureaucratie geen
maatwerk levert. Zo kan
het gebeuren dat iemand
in de schuldsanering
vastloopt en uiteindelijk
100.000 euro aan hulp
later er nog veel slechter
aan toe is dan aan het
begin van het traject.
Albert Jan Kruiter van het
Instituut voor Publieke

12% geen effect

Waarden (IPW) en spreker
op het afscheidscongres
van Arnoud van Buuren
zoekt en vindt totaal
andere oplossingen
voor mensen met
meervoudige problematiek
zoals verslavingen,
opvoedingsproblemen en
schulden. ‘Ons startpunt
is anders,’ zegt Kruiter. ‘Als
niet aan de basisbehoefte
van ieder mens is voldaan,
zoals eten, drinken en
een dak boven het hoofd,
heeft het weinig zin om in
te zetten op bijvoorbeeld
zorg of scholing. De basis
van de piramide van
Maslow is voorwaardelijk.
Dat gebruiken we als
uitgangspunt voor het
leveren van maatwerk.’
‘De basis van de piramide van
Maslow is voorwaardelijk. Dat
gebruiken we als uitgangspunt
voor het leveren van
maatwerk’‘

IPW gaat altijd uit van de
casuïstiek. Een voorbeeld:
een man heeft schulden
en de gemeente neemt
zijn auto in beslag om die
te verkopen om daarmee
de schuld te verminderen.
Probleem is echter dat de
man twee dochters met
hechtingsproblemen heeft. Zij
zijn ermee gebaat dat de man
zijn dochters naar een school
brengt die 20 km verderop
ligt. De man vraagt dus zijn
auto terug. Dat past echter
niet in de procedure van
de gemeente. De dochters
moeten maar met een door
de gemeente betaalde taxi
naar school. De kosten
daarvan zijn vele malen hoger
dan dat de vader de auto
zou mogen houden. IPW
bedenkt een totaal andere
oplossing: de man krijgt
zijn auto terug en kan zijn
dochters weer naar school
brengen. Hij neemt ook
twee andere scholieren mee
en krijgt daarvoor betaald.
Daarmee kan hij (een deel)
van zijn schuld aflossen. ‘Dit
is uiteraard een eenvoudig
voorbeeld,’ stelt Kruiter.
‘Maar ook bij complexe
problemen kunnen wij het
verschil maken. In Nederland
zijn 100.000 mensen met
multiproblemenproblematiek
en die kosten ongelooflijk
vebelbelastinggeld.‘

Pilot

Van verzekeraar CZ heeft
IPW geld gekregen om een
pilot met 250 huishoudens te
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starten. Deze huishoudens
hebben verschillende
problemen die bijna allemaal
gerelateerd zijn aan de ggz
en schuldenproblematiek.
Kruiter hierover: ‘Het CZ-geld
noemen we ‘bureaucratievrij’
geld. We kunnen het
gebruiken voor wat er nodig
is in een gezin. De vraag
en problemen van mensen
staan voorop, in plaats van
aanbod en regelgeving. Dat
is volgens onze filosofie ook
wezenlijk: geen voorwaarden
of bureaucratie. We kunnen
met die pot geld schulden
afkopen en/of zorg inkopen.
Doel is om de huishoudens
duurzaam uit de problemen
te helpen. Een gezin uit huis
zetten, leidt immers tot niets,
erger nog: dan nemen de
problemen alleen maar toe. Ik
heb er alle vertrouwen in dat
de oplossingen goedkoper,
beter en duurzamer zullen
zijn.’

Psychotherapie en
verzorgingsstaat

Tijdens het afscheidscongres
van Arnoud van Buuren
zal Kruiter spreken over
‘Psychotherapie in de
verzorgingsstaat van de
toekomst.’ Kruiter: ‘Arnoud
heeft me gevraagd iets te
vertellen over de werkwijze
van IPW en hoe vrijgevestigde
professionals daarin een
rol kunnen spelen. We
moeten de steeds schaarser
wordende financiële middelen
in de toekomst innovatiever
inzetten en vrijgevestigde
professionals zijn daar zeer
belangrijk voor.

Ik denk dat vrijgevestigden
innovatiever kunnen zijn
dan de grote instellingen.
Daarnaast vind ik dat
we eindelijk eens aan
de patiënt zelf moeten
vragen of de zorg geholpen
heeft. Zonder nieuwe
kwaliteitscriteria zullen we
altijd aan bureaucratische
verantwoordingssystemen
zoals ROM blijven vastzitten.
Hier zal ik tijdens het
afscheidscongres ook op
ingaan.
Tot slot, mijn motto: bij
multiproblematiek mogen
we nooit mensen hun
basisbehoeften ontnemen:
Maslow first.

Arnoud

Persoonlijk voor Arnoud
hoop ik dat hij tijd krijgt om
een mooi boek te schrijven
over het systeem waarin de
psychotherapie functioneert,
inclusief zijn visie op de
sector.

‘Ik denk dat
vrijgevestigden
innovatiever
kunnen
zijn dan grote
instellingen’

Interview

Ariejan Korteweg
en Eline Huisman

Categorieën zoals verwoord in Lobbyland
Er zijn drie categorieën lobbyisten:
beroepslobbyisten in dienst van een publicaffairsbureau of in house-lobbyisten (in een
bedrijf, ngo of overheid), de ‘practitioners’
voor wie de lobby onderdeel is van een ander
takenpakket (burgemeesters, andere bestuurders
en directeuren): zij lobbyen alleen als de situatie
hun inzet vereist. Voor de zorg zijn dat onder
meer André Rouvoet, Guusje ter Horst, Roger
van Boxtel en Ab Klink. Deze ‘practitioners’ zijn
onlosmakelijk verbonden met het Binnenhof.
De derde categorie is die van de incidentele
lobbyisten, bijvoorbeeld een groep Groningers
die elkaar vinden in hun poging een vergoeding
te krijgen voor het verzakken van hun huis door
gasboring. Het belang ligt dicht bij henzelf.
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Hoeveel lobbyisten er zijn, is moeilijk te bepalen,
want dat is afhankelijk van een ruimere of engere
definitie van lobbyen. De getallen lopen uiteen
van 96 tot 17 miljoen. Beroepslobbyist Frans
van Drimmelen definieert lobbyen als volgt:
‘Informatie verstrekken waaraan iemand behoefte
heeft, op het juiste moment en in de juiste
vorm.’ Dat kan informatieverstrekking zijn aan
ambtenaren die wetgeving voorbereiden, maar
ook aan Kamerleden en bewindspersonen.
De LVVP lobbyt incidenteel met de middelen
en inzet die voorhanden zijn. Er zijn contacten
met Kamerleden, een enkele keer wordt een
commissievergadering van de Tweede Kamer
bijgewoond en soms wordt de pers ingeschakeld
of gaat de vereniging op de bres voor de eigen
belangen.

Ariejan Korteweg, parlementair
journalist van de Volkskrant,
is een van de sprekers op
het afscheidssymposium van
voorzitter Arnoud van Buuren
dat plaatsvindt op 14 juni
2017. Zijn toespraak heeft als
titel psychotherapeuten en
psychologen moeten lobbyen.
Voor het LVVP-magazine
praten wij met Ariejan en Eline
Huisman (freelance journalist
(en coauteur Lobbyland) over
hun boek dat zij recentelijk
gezamenlijk publiceerden.
‘LVVP zou gebaat zijn bij een
professionele lobby’
Eind vorig jaar verscheen
Lobbyland van Ariejan
Korteweg en Eline Huisman.
In het boek brengen zij de
lobbypraktijken in Nederland
in kaart. Eerder hadden zij
daar in de Volkskrant en
op hun blog (http://www.
volkskrant.nl/lobbylandstorystream/) al over
geschreven. ‘Lobbyisten
werken op de achtergrond
en willen zelf niet in de
spotlights staan,’ zegt
Korteweg. ‘Ze zijn echter

noodzakelijk voor de
politieke besluitvorming.
Politiek Den Haag wil en kan
niet om hen heen. Daarom
zou het goed zijn als de LVVP
een professionele lobbyist
inschakelt om de belangen
van de vereniging veel beter
over het voetlicht te krijgen.’
Lobbyisten zijn bescheiden
en werken dus zoveel
mogelijk achter de
schermen. In elke fase van
de besluitvorming kunnen
zij ambtenaren, Kamerleden
en bewindspersonen
van informatie voorzien.
Hun werk wordt niet
stelselmatig gecontroleerd.
Af en toe gaat er iets mis
en kan er sprake zijn van
belangenverstrengeling.
Dat komt dan uitgebreid
in het nieuws en burgers
zijn verontwaardigd. Toch
is het heel gewoon dat
bijvoorbeeld senatoren
naast hun werk in de
Eerste Kamer belangrijke
functies vervullen voor
onder de meer de NS, KLM,
de bouw- of bankensector,

pensioenfondsen en
zorgverzekeraars. ‘Binnen
Den Haag wordt er positiever
over gedacht dan erbuiten,’
zegt Huisman. ‘Lobbywerk
is heel gewoon, het gebeurt
iedere dag. En het is
soms noodzakelijk: een
ambtenaar die wetgeving
voorbereidt over een
complex probleem heeft
de input van professionals
nodig. Dat geldt soms ook op
het hoogste niveau: tijdens
commissievergaderingen
van de Tweede Kamer
whatsappen lobbyisten met
Kamerleden om hen op
een belangrijk onderdeel te
wijzen dat nog niet aan orde
is geweest. Dat is een directe
vorm van beïnvloeding die
in Den Haag de alledaagse
praktijk is.’ Korteweg
vult aan: ‘Kamerleden
spreken en plein public
heel open over lobbyen,
maar geven allemaal aan
dat het uiteindelijk de
verantwoordelijkheid van de
Kamerleden is of ze de input
van de lobbyisten gebruiken
of niet.’

Verzekerd van
een goed advies
Welkom bij

www.westenburg.nl/lvvp
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Niet meer fatsoen

De kernvragen in Lobbyland
zijn: is lobby de smeerolie
van de poldermachine of is
lobby het ultieme middel om
het Binnenhof als gesloten
circuit in stand te houden? Na
het onderzoek dat Huisman
en Korteweg gedaan hebben,
weet de lezer dat er geen
eenduidig antwoord op deze
vragen is. Ze kunnen beide
met ‘ja’ beantwoord worden.
Het is smeerolie, omdat de
vaak specialistische kennis
van lobbyisten noodzakelijk is
voor de inhoudelijke discussie
en ja, omdat een kleine groep
vertrouwelingen onderling
zaken regelt, met de input
van lobbyisten. Lobbyen zou
daarom gereguleerd moeten
worden of in ieder geval
transparant worden gemaakt,
maar dat is veel gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Volgens
hoogleraar bestuurskunde Paul
Frissen leveren meer regels en
het registreren van lobbyisten
niet per se meer fatsoen op. ‘In
Den Haag duurt de worsteling
met lobbyregulering voorlopig
voort,’ concluderen Korteweg en
Huisman.

Opschalen

Belangenverenigingen in
de zorg lobbyen ook. Zo
zijn de fysiotherapeuten
vrijwel altijd aanwezig bij
commissievergaderingen in de
Tweede Kamer, maar zij lobbyen
ook in eerdere fases van het
politieke besluitvormingsproces
en soms met groot succes.
Korteweg: ‘De fysiotherapeuten
hebben een geslaagde lobby
gevoerd om ‘etalagebenen’
te behandelen. Zij wilden 49
behandelingen, de minister
veel minder. Uiteindelijk
werden het 37 behandelingen,
een groot succes voor de
fysiotherapielobby. Ook de
LVVP zou politiek gezien veel
meer kunnen bereiken dan tot
nu toe. Als de vereniging een
professional zou inschakelen
voor bijvoorbeeld één dag in de
week dan zouden ambtenaren
die ertoe doen eerder ingeseind
kunnen worden.’ Huisman
vult aan: ‘Ambtenaren hebben
baat bij input vanuit het veld.
Zij zijn geïnteresseerd in de
positieve en negatieve effecten
die bepaalde wetgeving kan
hebben.’ Korteweg: ‘Een
vrijgevestigd psychotherapeut
of psycholoog weet uit de

eigen praktijk wat de gevolgen
van beleid kunnen zijn – een
lobbyist zorgt ervoor dat die
informatie Den Haag bereikt.
Nu lobbyt de LVVP ad hoc
en de vereniging stapt naar
mijn mening vaak te laat in
tijdens het proces. Ik weet
dat Arnoud van Buuren soms
een commissievergadering
bijwoonde en daar regelmatig
het gevoel had dat alles al
besloten was. Daarom moet de
LVVP eerder in het proces van
lobbyen starten. De vereniging
moet ook kunnen opschalen,
zowel in intensiteit als op
kennis- en ervaringsniveau. Als
de LVVP een professional zou
inhuren kost dat geld, maar
na een jaar zou een kostenbatenanalyse kunnen worden
toegepast. En dan zou het mij
niets verbazen dat de lobby
meer oplevert dan dat hij kost.’

De Geus,
€ 19,90
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LVVP- bestuursleden
over Arnoud

‘Humor en
kracht

Bestuurslid Alexandra Sillen

kenmerken Arnoud’
‘Ik heb Arnoud leren kennen tijdens de workshop ‘De
eigen praktijk’ in 2011. Arnoud gaf deze workshop
samen met bureaumedewerker Jeanne Janssen. De
workshop heeft mij heel goed geholpen om mijn
praktijk te starten. Arnoud is een inspirerende docent
die niet alleen veel weet van de praktijk, maar ook visie
heeft. Dat zie ik ook terug in zijn voorzitterschap. Wat
ik heel sterk vind aan Arnoud, is dat hij niet redeneert
vanuit de underdogpositie. Hij brengt goed over dat de
vrijgevestigden een meerwaarde hebben. Als voorzitter
is hij verbindend, scherp in analyses en hij heeft een
sterke eigen mening. Daarnaast heeft hij humor en is
hij vriendelijk. Afgelopen jaar zei hij een keer tijdens
een bijeenkomst: “Ik ben vrij, maar niet gevestigd!” Dit
soort humor is kenmerkend voor hem. Die zette hij
ook in tijdens lastige bestuursvergaderingen, want
die waren er natuurlijk ook weleens. Dan bespraken
we een onderwerp waar we sterk uiteenlopende
visies op hadden. Arnoud kon dan toch altijd weer de
verbinding zoeken en leggen, maar ook lastige knopen
doorhakken.

Daarnaast zie ik dat LVVP-leden zich gehoord voelen
door Arnoud. Hij luistert naar hun kritiek, waardoor
de problemen opgelost konden worden en de
gemeenschappelijke noemer van ons allemaal op
de voorgrond bleef staan in een perspectief van
gemeenschappelijkheid. Nu het minder hectisch is
geworden en de positie van vrijgevestigden in de
ggz voor de komende jaren bestendigd is, de fusie
geslaagd is, lijkt het een goed moment om afscheid te
nemen. De nieuw beoogde voorzitter Hans Kamsma,
die op 21 juni aanstaande door ons als bestuur als
kandidaat-voorzitter wordt voorgedragen, kan zich
gaan inwerken. Naast het feit dat hij al voorzitter
is geweest van de toenmalige LVE, heeft hij al
enige ervaring opgedaan in de tijd dat Arnoud zijn
voorzitterschap tijdelijk moest neerleggen vanwege
privéomstandigheden. Hans heeft dat uitstekend
gedaan. Het is best moeilijk om zo’n goede voorzitter
als Arnoud op te volgen. Ik hoop dat iedereen met een
frisse blik naar Hans zal kijken, naar een man met een
eigen goede inbreng.
Tot slot hoop ik dat Arnoud vooral dingen gaat doen
waar hij plezier in heeft en ik hoop dat hij op een
andere manier actief blijft voor de LVVP.’
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‘Arnoud heeft een helikopterview.
Hij ging niet mee met de waan van
de dag, maar behield het overzicht.
Hij deed dat op een toegankelijke
en betrokken manier. Op algemene
ledenvergaderingen kon hij de leden
op hun gemak stellen, waardoor zij
hun verhaal konden houden of kritiek
konden leveren. De leden herkenden
zich ook in de vereniging en dat is
onder andere de kracht van Arnoud
geweest. Ook zijn kennis en politieke
antenne hebben zeker bijgedragen
aan zijn uitstekende voorzitterschap.
Arnoud laat zich kennen als mens en
als voorzitter: hij liet zich bij problemen
niet uit het veld slaan. Sterk vond ik ook
dat hij soms liet doorschemeren dat hij
zelf ook weleens twijfelde.
Een grappige situatie ondervonden we
tijdens onze studiereis naar Londen
vorig jaar. We hebben toen als bestuur
het Engelse bekostigingsmodel
bestudeerd. Het model dat we ook
in Nederland willen invoeren en
waar ik als bestuurslid ook actief een
bijdrage aan lever via deelname in een
werkgroep van de NZa, samen met
bestuursleden Hans en Alexandra.
Eén van de Engelse gesprekspartners
had plotseling afgezegd. We hadden
dus ineens tijd voor iets leuks. We
kwamen in het chique Kensington
Gardens terecht om van een high
tea te genieten. We keken elkaar aan
en zeiden: “Is dit wel verantwoord?”.
Arnoud wuifde ons voorbehoud weg: we
hebben met elkaar een start op niveau
beleefd.
Ik wens Arnoud veel geluk, ook in zijn
privéleven. Hij heeft regelmatig over zijn
eigen schaduw moeten springen, maar
ik weet dat hij veerkrachtig en creatief
is, waardoor hij zijn leven opnieuw goed
kan invullen. De nieuwe voorzitter wens
ik veel zelfvertrouwen, diplomatie en
plezier in zijn functie.’
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‘

Bestuurslid Ria Mous

Arnoud laat
zich kennen
als mens en
voorzitter ’

De

De naam A. van Buuren was bij mij al
bekend voordat ik Arnoud leerde kennen:
in de auto naar Italië luisterden we vaak
naar de muziek van dj Armin van Buuren,
later begreep ik dat dat de beroemde
neef van Arnoud is. In de tijd dat Arnoud
voorzitter was en ik bestuurslid, heb
ik hem leren kennen als een bekwaam
voorzitter: zakelijk en kundig. Hij maakte
op mij de meeste indruk op de politieke
dossiers. Hij leek zelf wel een ervaren
politicus en dat terwijl hij naar mijn weten
nooit een politieke functie heeft vervuld.
Ook naar de leden toe was hij een vaardig
voorzitter: hij kon goed uitleggen hoe
dingen speelden. Bovendien was hij
motiverend. Kortom: een fantastische
voorzitter.

‘
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Bestuurslid Peter Dekker

Arnoud
had
politicus
kunnen
zijn’

Voor de LVVP zelf was hij ook belangrijk:
de vereniging groeide gestaag en hij had
altijd de directe belangenbehartiging van
de vrijgevestigden als prioriteit. Ik wens
hem een prettig leven toe, ook nu hij de
baan waaraan hij verknocht is, overlaat
aan de nieuwe voorzitter. Arnoud zal zich
richten op zijn praktijk en ik ben ervan
overtuigd dat hij voor cliënten belangrijk
zal blijven.’

‘Ik ken Arnoud nog niet zo lang
persoonlijk, omdat ik nog niet
zo lang onderdeel uitmaak
van het LVVP-bestuur. Wat
mij vooral opvalt, is hoe hij de
bestuursvergadering en ook
de algemene ledenvergadering
met humor en tegelijkertijd met
de autoriteit die hij ook heeft,
voorzit. Hij is tegelijk serieus en
heeft echt hart voor de zaak,
dat is ieder moment weer te
merken, zeker als niet iedereen
het met elkaar eens is.
En ik weet ook nog goed dat
hij voor mijn benoeming als
bestuurslid in een gesprek

’

samen met Peter Dekker veel
waarde hechtte aan de vraag
in hoeverre het bloed van de
vrijgevestigde in mijn aderen
stroomt, daarbij met de nadruk
op het deelwoord ‘vrij’.

Hans, de door ons als bestuur
voorgedragen nieuwe
voorzitter, weet goed hoezeer
ik hem waardeer en ik denk
dan ook dat hij een uitstekende
voorzitter zal zijn, wat niet
wegneemt dat ik Arnoud nog
lang niet had willen missen.’

‘Arnoud
heeft hart
voor de
zaak’
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Bestuurslid Andree Booltink

Bijdragen ex-voorzitter, bestuurders en directies
Alles komt uiteindelijk goed op het
einde, en als het niet goed komt, dan is
het niet het einde. En als het niet goed
komt en niet eindigt, dan is er nog altijd
humor, het begin van alle vrijheid. Jammer dat je vertrekt. Wij gaan je missen!”
Damiaan Denys

voorzitter NVvP

‘Je bent van grote
waarde geweest voor
onze beroepsgroep’

“Beste Arnoud, ooit was
je mijn voorganger in de
Beleidscommissie Vrijgevestigde
Psychotherapeuten Den Haag/
Leiden en omgeving. De
actiejaren. Veel later was je mijn
opvolger als voorzitter van de
NVVP/LVVP. De bestuurdersjaren.
Zo draaiden we om elkaar heen
en groeiden we. Je bent van
grote waarde geweest voor onze
beroepsgroep, zowel lokaal als
landelijk. Goed geïnformeerd,
afgewogen, scherp en altijd
charmant. Het ga je goed!”
Dick Bouman

LVVP-lid en voorzitter NVVP
2003-2009
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‘

‘Arnoud heeft
met een scherp
verstand de
ontwikkelingen
in de ggz
overzien en
daar
beleid op
gemaakt’

“Arnoud, meester in het
brengen van moeilijke
boodschappen. Dat is niet
alleen je charme die je altijd
en overal onweerstaanbaar
gebruikt, ook niet alleen
de robuuste toon en
frons tussen de ogen
waar je mensen (psycho?)
therapeutisch mee aankijkt,
maar vooral door de
enorme gedrevenheid
voor de zorg en je vak die
overal doorklinkt. De LVVP is
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“Arnoud van Buuren is in mijn
ogen de ideale bestuurder. Hij
is in de eerste plaats visionair,
dat wil zeggen: hij heeft een
vooruitziende blik en heeft met
toewijding, geduld en visie de
plaats van de vrijgevestigde
psychotherapeut binnen de
Nederlandse ggz bevochten
en veroverd en daar ben ik hem
persoonlijk, maar ook namens
de NVP, dankbaar voor, want dit
betekent de overleving van de
psychotherapie voor de mensen
die dat nodig hebben. Hij is
bovendien bescheiden, weinig
tamtam, maar heeft met een

gegroeid en een speler van
belang geworden, mede
door jou. Als ik het eens was
met je zat ik graag naast
je om mee te ‘liften’ op je
inbreng. En daar waar we
het niet eens waren, konden
we dat accepteren en
respecteren. Veel dank voor
de samenwerking, eerst in
de ggz, nu in de eerste lijn.
Ik wens je het allerbeste.”
Paul van Rooij
algemeen directeur LHV

scherp verstand de ontwikkelingen
in de ggz overzien en daar
beleid op gemaakt. Hij kan
goed samenwerken en ik heb
zijn steun en inzicht gedurende
de jaren dat ik voorzitter van de
NVP ben als heel constructief en
vriendschappelijk ervaren. Ik hoop
hem in de toekomst nog vaak mee
te mogen maken.”
Dr. Nel Draijer

voorzitter Nederlandse
Vereniging voor
Psychotherapie

‘De LVVP is
gegroeid en
een speler van
belang
geworden,
mede door jou’

‘Arnoud was één van de eersten die als basisarts
de opleiding tot psychotherapeut bij de RINO
Amsterdam heeft gevolgd. Later kwam ik hem
hier tegen als docent en nog later als docent voor
(onder andere) de cursus ‘Een eigen praktijk’. Ik ben
in het archief gedoken en heb de cursistevaluaties
over Arnoud opgezocht. Cursisten zijn lovend
over hem: “De positieve benadering van de
docent sprak me aan”, en “Ik vond hem heel
inspirerend.” Ook is hij een docent die veel actieve
werkvormen gebruikt, zoals de opdracht de eigen
droompraktijk te tekenen. Van veel cursisten krijg
ik terug dat dergelijke opdrachten als heel plezierig
en inspirerend worden ervaren. Vaak houden de
deelnemers met elkaar contact wanneer de cursus
is afgelopen. Zo hecht is de band die gesmeed is.

De afgelopen jaren hebben Arnoud en ik ook
regelmatig ‘politieke’ gesprekken gevoerd. Arnoud
is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving
op het gebied van de ggz die ook van invloed kan
zijn op onze nascholingscursussen en de BIGopleidingen. Hij was voor mij en ook voor de RINOcollega’s, steeds een belangrijke sparringpartner.
Ik wens Arnoud nieuwe en inspirerende bezigheden
toe nu zijn agenda niet meer in hoge mate
gedicteerd wordt door het LVVP-voorzitterschap.
Nu we binnenkort stadgenoten zijn, kom ik graag
een keer een glaasje bij hem drinken thuis. De
nieuwe voorzitter wens ik alle goeds. Saai wordt het
in ieder geval niet in de ggz!’

Marieke van Dam
directeur RINO Amsterdam

‘Hij was voor mij en ook
voor de RINO-collega’s,
steeds een belangrijke
sparringpartner’

‘ARNOUD IS GEDREVEN’
“Mijn eerste ontmoeting met Arnoud was op een
memorabel moment: het Bestuurlijk Akkoord ggz
was net gesneuveld en betrokkenen wilden een
aantal belangrijke onderwerpen niet laten stilvallen.
Ik was directeur van InEen, de organisatie voor
georganiseerde eerstelijnszorg en Arnoud was
voorzitter van de LVVP. Over de boeg van de inhoud
vonden we elkaar. Hij bleek gedreven, in de goede
zin van het woord van de oude stempel, scherp in
zijn analyses en voortvarend. Dat laatste is blijkbaar
een karaktertrek, zo bekende hij laatst, want het
verklaart zijn neiging om vaak te hard te rijden; ”Het
is maar goed dat de LVVP de boetes niet hoeft te
betalen”.

De overlegtafels leverden de Toekomstagenda GGZ
op. En P3NL ontstond kort daarna als federatie
van beroepsverenigingen binnen de ggz. Door mijn
transfer van InEen naar P3NL bleven onze wegen
zich met enige regelmaat kruisen. Graag had ik
gezien dat de LVVP bij dit initiatief was aangesloten.
Ik ben er namelijk heilig van overtuigd dat we met
een gepassioneerde LVVP-voorzitter als Arnoud
gezamenlijk nog harder vooruit hadden kunnen
gaan om de belangen van de professionals en hun
patiënten te behartigen. Hij met z’n voet op het
gaspedaal en P3NL als koppeling. Arnoud, het ga je
goed en dank voor je inzet voor de ggz.”

Marnix de Romph
directeur P3NL
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“Gepassioneerd en gedreven, dat zijn woorden die bij me
opkomen als ik aan Arnoud denk. En bewonderenswaardig
vasthoudend, zelfs in een tijd waarin persoonlijk
verdriet hem had kunnen afhouden van de bestuurlijke
onderhandelingstafel. Dankzij zijn inzet staan vrijgevestigde
psychologen en psychotherapeuten stevig op de kaart. Ik
heb Arnoud leren kennen als recht door zee, met hart voor
de leden van de LVVP, maar zeker ook voor de kwaliteit van
de geestelijke gezondheidszorg. Dat kwam bijvoorbeeld
nadrukkelijk naar voren in zijn pleidooi om via intervisie de
kwaliteit van behandelaren te waarborgen.”

Jacobine Geel
voorzitter van GGZ Nederland

‘Ik heb Arnoud leren kennen als
recht door zee, met hart voor de
leden van de LVVP’

‘In 2011 volgde ik de workshop ‘De eigen
praktijk’. Ik ben kritisch als het om scholing
gaat, omdat ik veel aan bijscholing doe en
de toegevoegde waarde voor mij zo belangrijk is. Deze workshop onder leiding van
Arnoud was voor mij echt verrijkend. De
toegankelijke, professionele en humorvolle
stijl van Arnoud tijdens de workshop heeft
mij geholpen mijn bedrijf nog beter op poten te zetten. Ook vind ik dat de vereniging
de afgelopen jaren, onder voorzitterschap
van Arnoud, sterk is geprofessionaliseerd.
De workshop ‘De eigen praktijk’ draagt
bij aan deze professionalisering. Ik hoop
dat Arnoud deze workshop blijft geven.
Zo stimuleert en motiveert hij nog meer
startende praktijkhouders.’

LVVP-lid Daniëlla Balabanova,
gz-psycholoog en managementcoach
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‘Arnoud heeft
kennis, ervaring en
wijsheid’

Column
Daniëlle
Oprel
Maandagochtend. In zijn
zonnige praktijkkamer zet
Jeroen een stap naar achteren
en inspecteert de nieuwe
designluidsprekers op zijn
antieke houten bureau – nog
een erfstuk van zijn opa.

Jeroen kijkt op zijn horloge.
Nog 5 minuten voor de eerste
afspraak. Met Aletta, die
hij sinds een jaar ziet voor
persoonsgerichte therapie. Een
mooi proces waarin de patiënte
duidelijk inzicht opdoet.

Wat een verschil met zijn vorige
werkplek, in een grote ggzinstelling. Met wat mosterdgele
kussens en uitvergrote
reisfoto’s probeerde hij daar
een persoonlijke sfeer te
scheppen voor zijn patiënten.
Tot hij vanwege bezuinigingen
zijn kamer moest delen met
een jonge gz-psychologe. Zij
hield niet van mosterdgeel.
Hoe dan ook: toen had Jeroen
in elk geval nog een eigen
werkkamer gehad. Een paar jaar
later zou de instelling overgaan
naar flexplekken. ‘s Morgens
inloggen in een kantoortuin, en
voor de behandeluren via een
onoverzichtelijk Excelbestand
een kaal kamertje zien te
reserveren.

Diezelfde maandagochtend klapt
Marloes in haar strak ingerichte
praktijk haar laptop open. Ze
logt in op haar e-health-portal
en checkt haar agenda. In
één oogopslag ziet ze welke
berichten zijn binnengekomen
en welke patiënten huiswerk
deden dit weekend. Sinds ze in
haar eigen praktijk werkt, maakt
ze eigen behandelprogramma’s
die bestaan uit korte evidencebased therapieprotocollen. Zo
kan ze kosteneffectief meer
patiënten tegelijk behandelen.
Waarom lukte dit niet in de ggzinstelling waar ze werkte?

Hoe symbolisch, denkt Jeroen.
Van kussens naar kantoortuin.
En van persoonlijk contact,
therapeutische relatie en ‘de
patiënt centraal’ naar richtlijnen,
zorgpaden en voorgekauwde
modules. Het einde van de
menselijke maat.
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Marloes denkt terug aan haar
tijd daar. Nog tijdens haar
psychotherapieopleiding
was ze gevraagd er een
managementpositie te bekleden.
In haar jeugdige overmoed zag
ze dit als erkenning van haar
talent, als een mooie kans om
door te groeien.

Hoe anders bleek de praktijk.
Bij ieder overleg met haar
leidinggevenden kreeg ze nieuw
beleid mee om op de afdeling uit
te rollen; de rest van de maand
deden haar bazen aan leading
from behind. Vrij vertaald:
‘zoek het zelf maar uit’. Marloes
werkte de abstracte visie van
de instelling uit tot concrete
zorgpaden met modules voor de
werkvloer, pakte de inefficiëntie
van de oudere collegae op
haar afdeling voortvarend
aan, en stortte zich op nieuwe
ontwikkelingen zoals e-health.
Dat ze soms gemangeld zou
worden tussen de werkvloer
en het hoger management had
ze wel verwacht. Dat het zo erg
zou zijn, had ze niet kunnen
voorspellen. Na twee jaar was
alle energie uit haar gewrongen.
Marloes kijkt op haar
horloge. Nog 5 minuten
voor de eerste afspraak: een
behandelplanevaluatie met
Bert, die twee modules bij haar
volgde. De ROM-gegevens zien
er goed uit.

Psychotherapeutisch zijn Jeroen
en Marloes tegenpolen. Maar
wat ze gemeenschappelijk
hebben, is dat ze werden
bevangen door het
eigenpraktijkvirus. En niet als
enigen. Overal bouwen ervaren
collegae hun dienstverband bij
de instelling af – en hun eigen
praktijk op. Waarom? Wie met
vrijgevestigden praat, hoort veel
positieve geluiden: autonomie,
uitdaging, verandering, vrijheid,
de ruimte om creatief te zijn,
je eigen koers uitstippelen,
baas over eigen tijd. Ook
veelgehoord: variatie. In de
inhoud van het werk, in de
doelgroep, in de zwaarte van de
werkzaamheden. En vooruit: het
verdient ook beter.
Veel vertrekkende
collegae heb ik horen
benadrukken dat de voordelen
van een eigen praktijk de
juiste drijfveren zijn om
er een te starten – niet de
nadelen van het werken in een
instelling. Want een bloeiende
praktijk bouw je niet met de
wrakstukken van wrok.
Wrok, zegt u? Jazeker. Ik zag de
jaren voor hun vertrek dezelfde
collegae wankelen onder
productie- en administratiedruk,
onzeker raken van snelle
beleidswisselingen en
mokkend reageren op topdownbeslissingen waar ze
niet achter konden staan.
Soms volgde na jaren
uitholling van de professionele
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autonomie een genadeklap:
geen plek meer voor de
eigen psychotherapeutische
specialisatie, nog maar
één doelgroep mogen
behandelen, of een volgende
bezuinigingsronde met dreigend
ontslag tot gevolg.
Jeroen kreeg in de instelling
een permanente frons tussen
zijn wenkbrauwen, en de
wallen van Marloes hingen na
verloop van tijd als een tweede
paar wangen over haar smalle
gezicht. Beide therapeuten
volgden een workshop over
het opzetten van een eigen
praktijk bij Arnoud, werden lid
van de Landelijke Vereniging
van Vrijgevestigde Psychologen
& Psychotherapeuten (LVVP)
en begonnen met een paar
uur eigen praktijk naast hun
dienstverband. Maar zoals
één dag zon in een koude
week extra behaaglijk is, zo
voelde één dag eigen praktijk
naast het werk in de instelling
al snel paradijselijk. Na
enige tijd namen Jeroen en
Marloes ontslag – en hadden
daar geen moment spijt van.
Natuurlijk valt er ook in het
paradijs wel eens een buitje;
vrijgevestigden hebben zo hun
eigen worstelingen. Maar zowel
voor Jeroen als voor Marloes
bleek de eigen praktijk de beste
botoxbehandeling denkbaar.
Ondertussen regent het ergens
anders pijpenstelen: in de
instelling.

Met het vertrek van de Jeroenen
en Marloezen stroomt kostbare
psychotherapeutische expertise
de instelling uit, met straaltjes
langs de goten. En die expertise
wordt nergens in een regenton
opgevangen. Want Jeroen
biedt patiënt A nu dan wel een
individuele, inzichtgevende
behandeling, en Marloes
presenteert patiënt B fraaie,
kortdurende evidence-based
therapieprotocollen – er zijn
ook doelgroepen voor wie deze
therapieën niet voldoende zijn.
Neem patiënt C. Voor hem is
óók een psychotherapeutische
behandeling aangewezen.
Alleen heeft hij een
teamaanpak nodig, met
naast de psychotherapie
een sociaalpsychiatrisch
verpleegkundige en
farmacotherapie. En dan
patiënt D: ook zij heeft een
psychotherapie-indicatie. Met
noodzaak voor een teamaanpak
én een crisisbed.
Patiënten C en D moeten tijdens
hun behandeling in de instelling
de psychotherapeutische
expertise en ervaring
van de vertrekkende
psychotherapeuten missen. En
wat doen Jeroen en Marloes
in hun praktijk nog met deze
doelgroep? Niet veel. Want
de meeste vrijgevestigden
krijgen een multidisciplinaire
teamaanpak met crisisopvang
in de eigen praktijk niet
georganiseerd.

Nu wil ik het niet hebben over
die psychotherapeuten die altijd
gedroomd hebben van een
eigen praktijk, die solisten zijn in
hart en nieren, die de voorkeur
hebben voor patiënten A
en B. Ik wil het hebben over
de Jeroenen en Marloezen.
Over de therapeuten die bij
de instelling gingen werken
omdat zij ook graag patiënten
C en D behandelen. Die daar
specialistische opleidingen voor
volgden. Die op hun sterkst zijn
als ze intensief multidisciplinair
werken. Over de therapeuten
die op bijeenkomsten van de
LVVP bevangen werden door
de energie die de voorzitter en
de directeur vanaf het podium
uitstraalden. Alsof Arnoud de
boer was die de stal opende
voor de eerste weidegang en
de therapeuten dronken van
de buitenlucht de instelling uit
dansten.

Mijn oproep aan de Jeroenen
en Marloezen is: combineer die
energie van de eigen praktijk
met je eerdere ervaring. Vergeet
die wrakstukken uit je tijd in de
instelling juist níet. Ze bevatten
vitale informatie. Want ook
instellingen willen de beste
behandeling bieden – juist voor
patiënten C en D. Wat ging
er mis? Waardoor was dat zo
moeilijk? Waar liep je tegenaan?
Recycle de wrakstukken: bouw
er iets nieuws mee!

De mogelijkheid om kleine
eigen instellingen te vormen,
en daardoor ook de doelgroep
te behandelen die een intensief
samenwerkend multidisciplinair
team nodig heeft.
Dus Jeroen: kom achter je opa’s
erfstuk vandaan. Marloes: klap
dicht die kekke laptop. Arnoud:
ontwikkel een vervolgworkshop
over de nieuwe instelling. Je
hebt er nu tijd voor. Patiënten C
en D wachten op jullie.

De kans om dat te doen,
ligt er. Er is op dit moment
een trend naar de wijk,
naar samenwerking tussen
zelfstandige professionals,
naar kleinschalige
instellingen dicht bij de
burger. Voor vrijgevestigde
psychotherapeuten biedt deze
ontwikkeling de mogelijkheid
om toch weer samen te werken.

*Deze column is een bewerking van de column die gepubliceerd is in het Tijdschrift voor Psychotherapie, 43(4), 2017.
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‘Loyaal met
een scherp
randje‘
LVVP-lid Wouter Wouters, tevens voorzitter van de landelijke Vereniging voor Pesso-Psychotherapie,
kent Arnoud van Buuren al vele jaren. Eerst vooral vanwege de Pessotherapie, later ook vanwege
door de voorzittersrol van Arnoud in de LVVP. Wouter vertelt.
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Pesso-psychotherapie is een lichaamsgeoriënteerde, individuele psychotherapie die plaatsvindt
in groepsverband, waarbij lichamelijk en emotioneel beleven, interactie met anderen en cognitief
inzicht samengaan. Uitgangspunt is dat psychische problemen samenhangen met onopgeloste
conflicten en onvervulde behoeftes uit het verleden. Tekorten, conflicten en trauma’s ontstaan
in contact met anderen en kunnen dus ook beter met anderen opgelost worden. De groepsleden krijgen om beurten gelegenheid om door middel van symbolisch rollenspel belangrijke
thema’s en levensgebeurtenissen in scene te zetten. De andere groepsleden zijn beschikbaar om
personen uit het leven van de cliënt te vertegenwoordigen. Zij geven op symbolische wijze de
passende reactie op de lichamelijke, emotionele en verbale uitingen van de cliënt. Dit voor deze
therapie specifieke rollenspel wordt ‘accommodatie’ genoemd. Zie voor meer informatie:
www.pessotherapie.nl

‘Ik heb Arnoud in 2001 voor het eerst
ontmoet tijdens mijn Pesso-opleiding.
Arnoud als voorzitter kwam ons enthousiast
maken voor het lidmaatschap van de
vereniging. De jaren daarna hebben we
geregeld contact gehad binnen onze PessoPsychotherapievereniging. Arnoud past deze
vorm van psychotherapie zelf frequent toe.
Ook heeft hij regelmatig een inhoudelijke
bijdrage geleverd aan onze vereniging. Zo
was hij nadrukkelijk betrokken bij een tweetal
werkconferenties over de toekomst van de
Pesso-methode. Zijn visie was dat we (als
kleine vereniging) moeten blijven uitgaan
van onze eigen kwaliteit. ‘We moeten ons
niet gek laten maken door het beleid van
zorgverzekeraars’, zei hij bijvoorbeeld toen
het ging op de zogenaamde ‘stoplichtenlijst’
van wel of geen vergoede ggz-interventies.
Ook heb ik van Arnoud een heel andere kant
gezien: tijdens het Internationale Pessocongres in 2009 trad Arnoud op met zijn
band. Het was zo verrassend en mooi om te
zien dat hij helemaal opging in de muziek.
Verschillende congresgangers hadden ook
instrumenten meegenomen. Het werd een
heel swingende avond.
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Ik vind Arnoud als lid van de Pesso-vereniging
en als voorzitter van de LVVP een rustige,
stabiele man. Hij is ook loyaal. Soms zie ik
een scherp randje: hij kan erg duidelijk zijn in
zijn mening. Als voorzitter van de LVVP was
hij een goed bestuurder. Hij kon uitstekend
laveren tussen enerzijds de zorgverzekeraars,
de politiek en anderzijds de vrijgevestigden.
Ook kon hij de hectiek van de politiek
relativeren naar de leden toe. Vooral dat
laatste vind ik heel belangrijk.
Daarnaast heeft Arnoud een belangrijke
bijdrage geleverd aan de fusie tussen de LVE
en de NVVP, wat geleid heeft tot een nog
professionelere vereniging. Ik wens Arnoud
alle goeds voor de toekomst en de nieuwe
voorzitter veel inspiratie om 2500 kwakende
kikkers in de kruiwagen bijeen te houden. Dat
is namelijk geen sinecure.’

Arnoud van Buuren,
zeer gewaardeerd docent bij de RINO

Ook interessant:
Twee nieuwe opleidingen

Nascholingscursussen:

Modulaire route Beperkt Begrepen
De leergang vormt een gedegen
verrijking van uw kennis en vaardigheden
om ook mensen met een laag IQ in de
GGZ te kunnen behandelen.
www.rino.nl/beperkt-begrepen

Psychofarmacologie
kritisch kunnen meedenken en -beslissen
www.rino.nl/004 | 11 en 25 september
Pesso-therapie - opleiding
www.rino.nl/473 | Voorjaar 2019
Pessotherapie: een introductie
beginselen aan den lijve ervaren
www.rino.nl/678 | zie www.rino.nl
Een Eigen Praktijk
voor startende ondernemers in de GGZ
www.rino.nl/857 | 13 okt en 10 nov

Lichaamsgerichte Psychologie
postmaster opleidingsroute
i.s.m. NIP . Integratie van
lichaamsgerichte doelstellingen en
interventies in de reguliere
GGZ-praktijk. 3 achtdaagse modules.
www.rino.nl/045| start 16 september

Heeft u ons ZomerRINO aanbod al gezien? Kijk op www.rino.nl/zomer

Janneke Dijs,
oud-LVVP-lid en
vertrouwenspersoon
voor LVVP-leden, over
Arnoud:
‘Arnoud en ik kennen elkaar al
heel veel jaren. Allereerst in de
verslavingszorg. Hij was lid van
de sollicitatiecommissie in de
instelling waar ik solliciteerde. Dat
was het begin van een langdurig
gezamenlijk professioneel traject
van samenwerken, supervisies,
opleiding tot psychotherapeut
en intervisies. We deelden als
gemeenschappelijke vooropleiding
de studie Geneeskunde (hij in
Leiden en ik in Amsterdam.) We
vonden elkaar gemakkelijk wat
betreft visie, insteek en keuzes en
hadden, denk ik vast te mogen
stellen voor ons beiden, veel aan
elkaar. We hebben elkaar in al die
jaren erg goed leren kennen. En
dat was me een groot genoegen.
Ik vind Arnoud zo’n heldere man,
een snelle denker. Bovendien
legt hij gemakkelijk contact en hij
is eerlijk. En dan ook nog eens
muzikaal. Stiekem ben ik jaloers
op zijn veelzijdigheid.
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Ik ken niemand anders die zoveel
kan en het ook allemaal doet, een
echte duizendpoot. Hij houdt van
aanpakken en eerlijk gezegd snap
ik niet hoe hij het allemaal voor
elkaar krijgt. Hij is daadkrachtig
en bij tegenwind in het leven ook
bijzonder taai en veerkrachtig. Dat
bewonder ik echt!
Sinds ik vijf jaar geleden gestopt
ben met werken en in Friesland
ben gaan wonen, hebben we
minder contact dan vroeger. In
de jaren dat Arnoud voorzitter
was, volgde ik hem slechts
op afstand. Hij lijkt me een
kritische, vindingrijke en integere
bestuurder en hij wordt vast door
veel mensen gedragen. Ik ken
hem als eigenzinnig en dat heeft
misschien wel eens tot koppigheid
geleid? Het ontbreekt hem niet
aan moed, hij heeft echt lef. Soms
leidde dat in mijn beleving wel
eens tot een tikkeltje overmoed.
Maar dat is hem wellicht wel van
pas gekomen in de functie van
voorzitter.

‘Arnoud
is verbindend’
Ik wens hem succes en wijsheid
in zijn verdere loopbaan en ik
hoop dat hij in zijn veranderde en
veranderende leven zijn weg weer
vindt. En dat lukt vast!

En de nieuwe voorzitter?
Hopelijk zal Arnouds voorzitterschap hem inspireren
om net zo verbindend te
zijn als zijn voorganger.’

LVVP-leden Lidewij Gerits en Mirjam Plomp
Lidewij en Mirjam hebben Arnoud voor het eerst
ontmoet in 2010 tijdens de NVVP-cursus ‘De eigen
praktijk’, waar hij docent was. ‘Ik speelde al een tijd
met de gedachte een eigen praktijk te beginnen,’
vertelt Lidewij, ‘en tijdens mijn zwangerschapsverlof
kwam die gedachte nog sterker naar voren.
Na verlof heb ik binnen een maand mijn baan
opgezegd en mede door Arnoud heb ik de stap
durven zetten naar mijn eigen praktijk, samen
met Mirjam. Ik ben nogal een angsthaas en
controlefreak, maar Arnoud kon mij geruststellen.
Eerst zaten we in twee kamers op de Vondellaan
in Leiden waar Arnoud ook praktijk houdt, later
zijn we naar een andere locatie in de stad gegaan.’
Ook voor Mirjam was de workshop onder leiding
van Arnoud belangrijk om een eigen praktijk voor
gespecialiseerde ggz te beginnen: ‘We begonnen de
cursus met het tekenen van onze ideale praktijk. Wij
tekenden een grachtenpand met daarin een mooie
praktijkruimte met koelkast en witte wijn. Deze
aanpak vonden we beiden stimulerend, omdat die
aanzet om je dromen en wensen

vorm te geven. De cursus was bovendien
inhoudelijk sterk: het heeft enorm geholpen om de
stap naar de eigen praktijk te maken.’

Grote inzet

Mirjam en Lidewij hebben via intervisie nog steeds
regelmatig contact met Arnoud en, omdat ze in
dezelfde stad wonen en werken, kunnen ze ook
cliënten naar elkaar doorverwijzen. Voor de rol
van Arnoud als voorzitter van de LVVP hebben ze
niets dan lof. Mirjam: ‘Hij heeft een grote inzet,
is gepassioneerd en ambitieus. Bovendien is hij
inhoudelijk sterk en heeft altijd het belang van
de vereniging in het oog. Ook is hij gericht op
samenwerking en benadrukt niet de verschillen
maar de overeenkomsten.’ Lidewij vult aan: ‘Hij
heeft een stevige uitstraling en kan vanuit de
inhoud verbindend blijven. Hij begrijpt zowel de
bestuurlijk-politieke kant als de soms lastige inhoud
van dossiers. Wij hopen dat Arnoud in de toekomst,
nadat hij zoveel aan anderen heeft gegeven, zelf
ook kan ontvangen en oogsten, dat zijn leven weer
gaat glimmen. De nieuwe voorzitter wensen we veel
inspiratie en de kracht om ook vooral verbindend te
zijn.’

‘ARNOUD IS VERBINDEND
VANUIT DE INHOUD’
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LVVP-bureau

‘Hij verbindt mensen,
visies en ideeën’

‘Arnoud geeft al zo’n 20 jaar
workshops voor startende
praktijkhouders. Mede op mijn
aansporing is hij dat een aantal
jaren geleden ook voor de LVVP
gaan doen. Ik heb een aantal
workshoprondes samen met
hem gedaan. We waren een
goed team voor de deelnemers.
Arnoud kan mensen op een
heel relaxte manier inspireren
en motiveren om gewoon
te beginnen met een eigen
praktijk. Daarbij speelt zijn hang
naar relativering een belangrijke
rol; Arnoud spoort deelnemers
aan om door formaliteiten
heen te kijken en te ontdekken
wat men daar zelf nu eigenlijk
van vindt. Durf te kiezen, durf
anders te denken, anders te
willen. En vooral: laat je niet
intimideren door gevestigde
structuren. Er zit een onderlaag
in zijn kijk op de wereld die wat
recalcitrant is. Ik hou daarvan
en herken die in mezelf.
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Arnoud is een gedroomde
voorzitter: een leider maar
niet op een dominante
manier. Hij verbindt mensen,
visies en ideeën. Tijdens
ledenvergaderingen is hij
een van de leden; hij deelt
hun zorgen, hun boosheid
en hij durft kwesties bij
de naam te noemen. De
vergaderingen werden onder
zijn voorzitterschap menselijk,
verliepen soepel, er werd
vaak geapplaudisseerd, leden
voelden zich gehoord en gezien.
Het is dan ook heel jammer dat
Arnoud als voorzitter vertrekt.
Begrijpelijk natuurlijk, na een
verlengde tweede termijn,
maar toch. Met elke voorzitter
verandert de sfeer in de
vereniging. Dit was een goede
periode, waarin de vereniging
groot is geworden en krachtiger
dan ooit tevoren.

Ik wens Arnoud een nieuwe
uitdaging toe, waarin hij zijn
hart kwijt kan. En daarnaast
gewoon veel tijd en rust om
fijne levensdingen te doen.
Ik wens de nieuwe voorzitter
van de LVVP vooral de ruimte
om zichzelf te laten zien, in zijn
eigen kracht te staan en die
met passie uit te dragen onder
leden en beleidsmakers. Keep
up the good work. Ik heb er alle
vertrouwen in!’
Jeanne Janssen,
redacteur nieuwsbrief/website
en projectmedewerker

‘Wij kennen Arnoud vooral van de algemene ledenvergaderingen
van de LVVP. Hij geeft op een ontspannen manier leiding aan
deze vergaderingen, ook als er moeilijke boodschappen te
vertellen zijn. Hij maakt tijd vrij voor vragen vanuit de zaal, van
leden. Daar luistert hij dan met volle aandacht naar. Hij komt
bij ons over als een plezierige man die inhoudelijk goed op
de hoogte is. Daarnaast vinden wij Arnoud een heel geschikte
dagvoorzitter. We zijn dan ook blij dat hij het LVVP-congres van
september opnieuw zal voorzitten en hopelijk blijft hij dat ook
doen op toekomstige congressen van de LVVP.’
Tineke Ruijl, beleidsondersteunend medewerker
Sacha Wammes, secretarieel medewerker
Mariska Koperdraad, administratief medewerker

‘Ik heb Arnoud ontmoet
voorafgaand aan de eerste
algemene ledenvergadering
van toen nog de NVVP, die ik
bijwoonde. Het viel me op dat
hij veel kennis had van alles
wat speelde en ook dicht bij de
leden stond. Het is fijn als een
voorzitter alles overziet, goed
luistert en ook beslissingen
durft te nemen. Dit heb ik ook
in de bestuursvergaderingen
gezien. Zo nu en dan hebben
we samengewerkt aan het
becommentariëren van
een generieke module of

zorgstandaard. Vaak kwamen
we tot de conclusie dat de
vrijgevestigde vergeten was in het
geheel. Het is vervelend om de
plaats te moeten opeisen, maar
dat blijven we als LVVP met verve
doen!
Ook heb ik bewondering voor
hoe Arnoud al zijn taken wist te
combineren. Als voorzitter ben
je bovenal behandelaar met alle
rompslomp aan administratie,
die daar tegenwoordig ook
bij komt, en je moet naast de
bestuursvergaderingen en alv’s
ook nog naar diverse bestuurlijke

overleggen. Deze worden
bovendien regelmatig op de
korte termijn ingepland. Ik vond
het knap dat Arnoud ondanks
alle drukte altijd ontspannen
overkwam.
Arnoud, het is jammer dat je tijd
als voorzitter erop zit. Er komt
vast weer wat nieuws op je pad,
waar je je enthousiast voor kunt
inzetten. En hopelijk kom je ook
aan muziekmaken toe, gewoon
omdat je even los komt van de
dagelijkse besognes. Het ga je
goed!’
Suzanne Stomp,
beleidsmedewerker LVVP

‘Ik vond het knap dat
Arnoud ondanks alle
drukte altijd ontspannen
overkwam’
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‘De afgelopen jaren voerden
Arnoud en ik een aantal
gesprekken met Tweede
Kamerleden. De NVVP en later
ook de LVVP spreekt Kamerleden
van de grootste politieke partijen
tenminste eenmaal per jaar,
maar in hoogtijdagen, als er veel
lobbywerk te verrichten was, lag
de frequentie fors hoger. Samen
bereidden we die gesprekken
voor. Van het CDA wisten we
dat zij geïnteresseerd waren
in de contracteisen die door
zorgverzekeraars gesteld worden
aan zorgaanbieders. Dan lag de
focus van het gesprek op punten
die daar speelden. Bij D66 ging
het vaak over de positie van
vrijgevestigden in het veld en de
jeugd-ggz. Bij SP bijvoorbeeld over
ROM en ook contractering. Arnoud
sprak tijdens die gesprekken
op zeer bevlogen wijze, als
professional én voorzitter, over
het vak en over het belang van
een vrijgevestigd aanbod voor
de cliënt. Ik vulde hem op deze
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punten dan vooral aan met
casuïstiek die we op het LVVPbureau ontvingen van andere
leden. Regelmatig zagen we onze
inbreng terug in Kamervragen of
in debatten. Dat ervaarden we
natuurlijk als succesjes!
Ook hebben we samen een
aantal keren bij de RINO’s een
bijeenkomst georganiseerd over
het opleiden in de vrijgevestigde
praktijk. Arnoud sprak dan
over het belang hiervan, gaf
voorbeelden van praktijken die
hierin succesvol waren en ik
vertelde op welke wijze de LVVP
opleiden faciliteert voor opleiders
en opleidelingen.
Daarnaast heb ik Arnoud de
afgelopen jaren heel vaak
geïnterviewd. Eerst maandelijks
in de NVVP-tijd en vanaf de
fusie om de maand. Als we alle
interviews zouden bundelen,
zou dat resulteren in een dik
boek met interessante visies,
scherpe opinies, knetterharde

standpunten, strategische en
diplomatiek geformuleerde
adviezen, maar vooral ook
een warm pleidooi voor de
vrijgevestigde professional die
moet doen waar die goed in is en
die zich niet te snel moet laten
intimideren door regels en eisen.
Arnoud, dank voor de plezierige
samenwerking! All the best for
you!’
Annemarie van der Meer,
oud-beleidsmedewerker LVVP,
nu senior adviseur zorg bij
Significant

‘vooral ook een
warm pleidooi voor
de vrijgevestigde
professional die
moet doen waar die
goed in is en die zich
niet te snel moet
laten intimideren
door regels en eisen’
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