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Doelen

1. Een passend organisatiemodel voor het LPO, waarbij we uitgaan van de huidige verenigingsvorm

2. Een procesgang waarbij zowel intern een versterkende uitkomst ontstaat en extern een steviger profilering van het LPO ontstaat.

Hoofdlijnen ontwerp

12-3-2021 2



Werkende principes en risico’s

• Successen en bepalende factor

• 16 P-opleiders/LPO-leden in de APV-werkgroepen geplaatst. Gelukt door bestuurlijke 
aanwezigheid bij verschillende overlegsettingen en lobby

• Het LPO heeft een groot bereik, ook in andere sectoren dan de GGZ. Dit lukt omdat het LPO 
bekender worden en mensen erbij willen horen/ons willen horen

• We willen een symposium organiseren met een grote opkomst. Met de lijst van genodigden ons 
goed op de kaart zetten

• De beschikbaarheidsbijdrage verruimen is een groot succes. Gelukt omdat we gedreven en op 
inhoud deskundig zijn

LPO betrokkenheid bij landelijke ontwikkelingen groeit: werkenderwijs ontstaat ervaring  bij het bestuur
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• Minder goed en bepalende factor

• De website is weliswaar geprofessionaliseerd maar het gebruik  
door de leden blijft achter. De presentatie/lancering is 
onvoldoende gelukt

• We hebben een groep ‘oude bekenden’ en een groep 
nieuwkomers bij onze leden, we moeten beide groepen 
verbinden. 

• Aanwezigheid, betrokkenheid, deskundigheid, bekendheid en gedrevenheid kenmerkt de successen 
• Besteed aandacht aan het management van diversiteit in het ledenbestand en zorg voor goede ledenparticipatie
• Zorg voor een centraal beheerd archief voor overzicht, inzicht en transparantie



Groei in inhoud: vanuit missie-visie het bereik overzien

• Inzichten tijdens de sessie

• LPO staat voor de landelijk kwaliteit van de praktijkopleidingen van alle BIG opleidingen en 
streven ernaar het beleid zo te beïnvloeden dat de kwaliteit hoog blijft en waar mogelijk 
verbetert.

• Deze LPO inzet rond kwaliteitsbewaking komt ten goede aan de opleideling, de P-opleiders en de 
betrokken praktijkinstellingen. Dit alles voor de maatschappelijke opgave om met de best 
opgeleide professionals de beste mogelijke zorg te geven.

• Er zijn veel krachtenvelden in beweging rond de opleiding. Daarbij spelen belangen van 
geldstromen (de praktijk legt toe en de RINO´s en universiteit verdienen) en kwaliteitsperceptie 
(verschil tussen klinische kwaliteit en wetenschappelijke kwaliteit). 

• Het woord belangen behartiging dat de laatste tijd wel wordt gehanteerd, naast 
beleidsbeïnvloeding, leidt tot spraakverwarring intern. Ook extern roept het woord 
belangenbehartiging wellicht op dat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling. 

• De ‘namens het LPO’ woordvoering is gezekerd door een proces afspraak van ledenraadpleging 
en aldus namens een collectief LPO gesproken kan worden. 

Waar is het LPO in beeld? Welke invloed wil het LPO hebben?
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Missie/visie

• Het LPO is sinds 3 jaar een vereniging en heeft tot doel de 
bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van de 
postmaster beroepsopleidingen. Hiermee wil het LPO een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van de (geestelijke) 
gezondheidszorg in Nederland. De vereniging tracht deze doelen 
te bereiken door:

1. het verbinden van P-opleiders op landelijk niveau;

2. bevorderen van informatie-uitwisseling, middels 
vergaderingen en bijeenkomsten;

3. het komen tot meningsvorming en, bij voldoende 
overeenstemming, tot beleidsbeïnvloeding, middels 
advisering aan relevante partijen

• Passend binnen de in de statuten en het huishoudelijk reglement beschreven activiteiten staat beleidsbeïnvloeding. In plaats van belangenbehartiging kan de  invulling van 
beïnvloeding door het LPO in de praktijk wordt opgerekt met signalering, proactieve en reactieve beïnvloeding. 

• Werk de procesafspraak rond ledenraadpleging voor verwoording van een collectieve LPO opinie scherper uit, zeker vanuit de achtergrond dat er getalsmatige dominantie is 
van de SGGZ ten opzichte van andere sectoren. 

• Denk aan toerusten en mandateren van mensen die een LPO opinie naar voren mogen brengen namens het collectief



Groei in uren: tijdsinvestering

• De tijdsinvestering van het bestuur is toegenomen onder invloed van twee factoren

1. Er wordt actief gestreefd naar een groter volume aangesloten leden, m.n. uit andere sectoren.

2. De komende vier jaar ()APV en nieuwe beroepenstructuur) vinden veel beleidsontwikkelingen en bewegingen plaats die de kwaliteit van de opleiding raken. 

• De tijdsinvestering van het bestuur wordt in de basis bekostigd vanuit een mix van middelen

• Onbezoldigd, waarvan een deel ‘in kind’ vanuit instellingen waar bestuursleden werken. 

• De beschikbaarheidsbijdrage die instellingen ontvangen zouden hier toereikend voor (moeten) zijn.

• De secretariële ondersteuning wordt deels vanuit de ledenbijdragen en deels vanuit een instelling bekostigd

• Voor diverse commissie activiteiten (voorbeeld APV) zijn geoormerkte vacatiegelden of vergoedingen voor inzet.

Bestuurlijke inzet op de diverse overlegstromen
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Voorzitter 4-6 
uur per week Onbezoldigd 

LPO

Secretariële 
ondersteuning 4-6 
uur inhuur 6-8 uur 

GGZ instelling, 
freelancer notuleert 
ledenvergaderingen

Bestuursleden 
1-2 uur per 

week
Onbezoldigd 



Korte uitwerking passend organisatiemodel 

Verduurzamen in inrichting: De lichtst mogelijk organisatorische vorm om de doelstelling te behalen

1. De vereniging LPO heeft een beperkt groeipotentieel in leden en daarmee ook een beperkte inkomsten 
bron. Momenteel zijn twee factoren zijn die leiden tot een (tijdelijk) verhoogde bestuur inzet waarmee 
op de verschillende dossiers voldoende impact en beïnvloeding kan worden bereikt.   

2. Daarmee is de huidige inrichting van een executief bestuur ook de meest duurzame inrichting
• Onbezoldigd (buiten ‘in kind’ en geoormerkte vacatiegelden/vergoedingen)
• Bestuur opereert als één geheel, niet onderverdeeld in algemeen en dagelijks bestuur

3. Behapbaar maken en houden van bestuurlijke inzet zonder statutenwijziging kan door:
• Besluiten tot portefeuilleverdeling onderling, waardoor niet iedereen van alles real time 

geïnformeerd en betrokken hoeft te worden
• Inrichten van commissies onder een portefeuillehouder die een in tijd en inhoud afgebakende inzet 

met mandaat (opdracht en kaders) op zich neemt. Met deze werkwijze wordt betrokkenheid van 
leden  vergroot en het risico dat er teveel aaneen beperkt aantal individuen hangt verkleind. 

• Stroomlijnen van de inzet van de betaalde secretariële en administratieve ondersteuning inhuur/in 
dienst

• Benutten van de extra inkomsten voor inhuur van ondersteuning bestuurssecretaris

Duurzame verenigingsvorm: prognose 70-120 leden | 5 koppig bestuur en secretariaat | jaarlijkse inkomsten leden14K-20K
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Verduurzamen in impact en middelen

• De toegangscriteria voor leden (min 10 opleidingsplaatsen) wordt in de 
praktijk wat opgerekt door combinaties van meerdere instellingen uit andere 
sectoren gezamenlijk lid te laten worden. Wenselijk is uitbreiding van 
deelname door ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen en de 
gehandicaptensector door groepsvorming, (consortium) om gezamenlijk aan 
de min. 10 opleidingsplaatsen te komen en met 1 lid deel te nemen

• De kleine vrijgevestigde praktijken hebben met elkaar 500 
opleidingsplaatsen en een georganiseerd woordvoerderschap door een 
directeur. In plaats van nastreven dat zij allemaal lid worden lijkt het 
aantrekkelijker om deze groep aan LPO te binden met een betaald service 
abonnement waarmee zij toegang krijgen tot actuele ontwikkelingen, 
informatie en deskundigheidsbevordering van het LPO.  

• Tastbare extra LPO activiteiten rechtvaardigen de (al aangekondigde) 
verhoging van de lidmaatschapsbijdrage 2021. Mogelijk is dat in 2022 
nogmaals wenselijk. De lidmaatschapsbijdragen worden aan lid instellingen 
gefactureerd.

• Gedeelde (financiële) draaglast/verantwoordelijkheid kan op langere termijn 
worden bevorderd door verdere verhoging van de beschikbaarheidsbijdrage

• Zorg voor een transparante beschrijving van gegroepeerde instellingsdeelname in hun ledenbijdrage en hun zeggenschap (huishoudelijk reglement)
• Inhuur bij een bedrijf met redelijke omvang voor ondersteuning biedt continuïteit en  flexibiliteit in contract omvang en looptijd
• Ontwikkel een service abonnement als verbinding met de vrijgevestigde praktijken en extra inkomstenbron en
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Roadmap
Traject in mijlpalen en belanghebbende  betrokkenen
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Ledenvergadering 3 maart
Ontwikkeling schetsen verduurzaming en 
aankondiging verhoging ledenbijdrage bijdrage

Ledenvergadering juni
Concrete uitwerking met portefeuilleverdeling, 
commissies, ondersteuning  en service abonnement 
voorleggen ter instemming

Uitwerken en vormgeven service abonnement
Voorbereiden communicatie 
• uitbreiding dienstverlening
• Deskundigheidsbevordering
• Ledengroei

Ondersteuning en secretariaat rond
Service abonnement in werking
Commissies vangen aan (evt. vacatiegeld, afhankelijk van 
inkomstengroei)

Contact leggen kleine praktijkhouders met 
propositie service abonnement 

Start vernieuwde 
ondersteuning
Commissies vragen
• Opdrachtformulering
• Mandaten 

Concrete uitwerking 
portefeuilleverdeling, commissies, 
stroomlijning en uitbreiding 
ondersteuning

Bestuurlijk zelfvaluatiemoment: zijn we 
waar we willen zijn?
Vierde kwartaal evaluatie door bestuur 
en leden uitvraag



Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie 
berusten bij Common Eye®.

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt 
zonder schriftelijke toestemming van Common Eye®.

Professor Bronkhorstlaan 10
Gebouw 92, Terrein Berg & Bosch
3723 MB Bilthoven

[naam]@commoneye.nl
030 207 2020

www.commoneye.nl
www.samenwerkingslab.nl
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