Aanwezig: 21
Afmeldingen: 2
No show:

1. Opening van de ledenvergadering met meditatie
Nol opent de vergadering met een kort meditatie.
2. Mededelingen
Volgende Jaardag is vrijdag 15 november Frits Koster zal hier de keynote speaker zijn. Locatie is De
Landgoederij in Bunnik
Volgend jaar bestaat de VVM 10 jaar. Wie wil met ons deze viering voorbereiden? Je kunt je melden bij
Harriët harriet@verenigingvoormindfulness.nl.
De FaceBook pagina is in de lucht. Corine vraagt om input voor deze pagina. Er is een open pagina en een
besloten groep voor de VVM leden.
3.

Vaststellen van de agenda

4. Vaststellen van de notulen vorige Algemene Leden Vergadering, 30 november 2018
De notulen zijn vastgesteld.
5.

Bestuurssamenstelling,
(stemming: besluit van de leden over een nieuw bestuurslid Corine Lepoutre)

Voor: 15
Tegen: 0
Geen mening: 0
6.

Jaarverslag en Jaarrekening 2018,
(stemming: leden dechargeren de bestuur/penningmeester)
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het Jaarverslag.
Toelichting Ad:
Er is € 2.400 over. Maar door de lagere inkomsten waren er dan ook minder uitgaven. Er is een terugloop
van leden doordat ze met de praktijk zijn gestopt of naar de VMBN zijn gegaan. De verwachting is dat de
grootste terugloop nu wel voorbij is. Verder zijn er geen financiële problemen.
De balans. Er is een reserve die ook direct beschikbaar is, voor nu is dit voldoende. De kascommissie is
akkoord.
Voor: 17
Tegen: 0
Geen mening: 0

7. Ontwikkelingen rondom de samenwerking VMBN en actie van drie opleidingsinstituten
Nol geeft een korte update.
In 2017 is de samenwerking met VMBN weer opgepakt. Van beiden de intentie om samen aan accreditatie te werken. De VMBN eiste toezegging t.a.v. formele samenwerking.
In september 2018 doet de VVM een concrete toezegging. De VMBN geeft prioriteit aan eigen overleg
met opleiders, de VVM verzoekt om er als toehoorder bij te zijn maar het verzoek wordt aangehouden,
zonder verder overleg/info. De drie opleidingen zeggen het vertrouwen in bestuur VMBN op. De beide
‘partijen’ geven VVM hun versie van de breuk, VVM besluit zich afzijdig te houden.
In maart 2019 was het 10-jarig bestaan van de VMBN en een nieuwe voorzitter. In april 2019 heeft de
VVM met de nieuwe VMBN-voorzitter, Jos van Huut, kennis gemaakt, hij is voorstander van samenwerking; nader overleg volgt.
Een beleidsmedewerker van de VMBN geeft aan dat ze het fijn vinden dat er weer contact is tussen de
beide verenigingen.
8.

Nieuwe regeling certificering en hercertificering
(stemming: vaststelling ja/nee/onthouding)
Redenen voor herziening regeling:
•
het aanreiken van Europese richtlijnen door EAMBA
•
ontwikkeling diverse mindfulness based programma’s
•
uiteenlopende professionals gaan mindfulness inzetten
•
groeiend aantal derde partijen w.o. zorgverzekeraars, opdrachtgevers, werkgevers die liefst, of
uitsluitend professionals met een gedegen keurmerk inschakelen
Totstandkoming nieuwe regeling:
Bestudering relevante documenten
•
Besluit bestuur richtlijnen EAMBA te gebruiken
•
Besluit voorgelegd aan de leden
•
Vertaling EAMBA richtlijnen naar VVM omgeving
•
Erecode in lijn met EAMBA: basis voor keurmerk
Gevolg: naleving Erecode zal verlangd worden
•
Besluit: geen onderscheid in niveaus
•
Besluit: hercertificering telkens na 4 jaar integreren
•
Besluit: toetsing beperkt tot Mindfulness Based en via erecode uitvoering/uitvoerder
•
Besluit: voor ieder die geaccrediteerde MBP volgde
Gevolg: benaming keurmerk: Mindfulness Professional
Zijn er vragen/opmerkingen over:
•
onderliggende basis van de gehele regeling?
•
uitwerking van de regeling die leidt tot certificering?
•
uitwerking van de regeling bij eerste hercertificering?
•
uitwerking van de regeling bij tweede e.v. hercertificering?
•
ingangs- en/of overgangsregelingen?
Er wordt opgemerkt dat ‘Mindfulness Professional’ een goede benaming.is.
Wat zijn de gevolgen met de contacten met de verzekeraars? Dit is niet duidelijk, zij spreken alleen over
mindfulness. Het is aan de verzekering om het beter te definiëren. Het wordt wel gewaardeerd dat er
contact is met internationale organisaties (EAMBA).
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Stemming over de regeling
Ja: 19
Nee: 0
Onthouding: 2
9.
•
•
•
•
•
•

Initiatieven rondom accreditatie opleidingen
accreditatieregeling is nodig aan een update toe
aansluiting bij nieuwe certificering maken (EAMBA)
MBP studie ‘The warp and the weft’ = inspiratiebron
VVM blijft voorstander één regeling met VMBN
op dit moment situatie/visie VMBN nog niet duidelijk
initiatief VVM: 21 juni eerste overleg met aantal opleiders

De wens is om in dialoog met opleiders de regeling te ontwikkelen. Met als uitgangspunt ieder vanuit
eigen verantwoordelijkheid. Het initiatief ligt bij de VVM. Planning is dat de nieuwe regeling in het voorjaar 2020 van start gaat.
10.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling rondom samenwerking met zorgverzekeraars
Verzekeraars hebben eigen beleid t.a.v. mindfulness
Diversiteit aan eisen m.b.t. vergoeding
VVM professionals in beeld brengen is moeizame weg
De Amersfoortse vergoedt mindfulness-trainingen
Intensievere contacten met Menzis
VGZ-groep houdt erg af, misschien nieuwe opening
Zilveren Kruis Groep heroverwegen mindfulness
CZ is lastiger contact te krijgen, Nol probeert het via via te doen.

Voorstel: op de website zetten wat bij welke verzekeraar vergoedt wordt. Andersom zou het goed zijn
dat bijzondere regelingen gemeld worden.
Meld je als je het bestuur wilt ondersteunen.
11. Rondvraag
Is het mogelijk iets te doen met crowd funding om zo op die manier mensen te kunnen helpen die
financieel te krap zitten en het niet via de verzekering tegoed krijgen. Misschien een idee voor melding op facebook.
De VVM heeft een nieuwe flyer. Daarop staat nu dat aspirant leden voor gereduceerde prijs eenmalig naar een Jaardag kunnen komen. De flyer wordt nog digitaal gestuurd naar alle leden.
De zoekfunctie naar een trainer op de website is op dit moment niet goed.
De website is aan update toe. Er wordt aan gewerkt.
12. Afsluiting van de vergadering
Nol sluit de vergadering.
-.-.-
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