
Presentatie werkconferentie V&Presentatie werkconferentie V&VNVN--SPVSPV
Donderdag 10 april 2008 van 14.00 Donderdag 10 april 2008 van 14.00 –– 17.00 uur17.00 uur

‘‘SPV en zelfstandige praktijkSPV en zelfstandige praktijk’’
Mogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoeMogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoekenken

"Hoe kleur je al je idealen in en geef je vorm aan "Hoe kleur je al je idealen in en geef je vorm aan 
kennis en samenwerking".kennis en samenwerking".
Praktische zaken rondom een zelfstandige praktijk en hetPraktische zaken rondom een zelfstandige praktijk en het
vormgeven en onderhouden van je relatie met clivormgeven en onderhouden van je relatie met cliëënten ennten en
behandelaren binnen de eerste lijn.behandelaren binnen de eerste lijn.

Mevrouw Maria van Mevrouw Maria van GenugtenGenugten, SPV en zelfstandige praktijk, SPV en zelfstandige praktijk



Van niets tot ietsVan niets tot iets……

WerkconferentieWerkconferentie
V&VN V&VN -- SPVSPV

Maria van Maria van GenugtenGenugten
Utrecht, 10 april 2008Utrecht, 10 april 2008



OnderwerpenOnderwerpen

MotivatieMotivatie
CliCliëëntenstroom ntenstroom 
Samenwerking, netwerkenSamenwerking, netwerken
Methodiek Methodiek 
NevenactiviteitenNevenactiviteiten
Stel datStel dat………………. . 



Het beginHet begin……



MotivatieMotivatie



Korte lijnenKorte lijnen



Vrijheid Vrijheid 



Geen keurslijfGeen keurslijf



Ondernemingsdrift Ondernemingsdrift 



Uitdaging Uitdaging 



FinanciFinanciëën n 



CliCliëëntenstroom ntenstroom 

Huisartsen Huisartsen 
LandLand-- en tuinbouworganisaties en tuinbouworganisaties 
PsyraadPsyraad



Samenwerking Samenwerking 

www.psyraad.nlwww.psyraad.nl



Methodiek Methodiek 

Oplossingsgericht en protocollairOplossingsgericht en protocollair



NevenactiviteitenNevenactiviteiten

Scholing, deskundigheidsbevordering Scholing, deskundigheidsbevordering 
Voorlichtingsavonden Voorlichtingsavonden 
CasuCasuïïstiekbespreking stiekbespreking 



WondervraagWondervraag

Stel, alles is mogelijk en al je wensen zijn in Stel, alles is mogelijk en al je wensen zijn in 
vervulling gegaan wat betreft je eigen praktijk, vervulling gegaan wat betreft je eigen praktijk, 
hoe zal het er over een jaar voor jou uitzien?hoe zal het er over een jaar voor jou uitzien?
Waar zul jij aan merken dat je wensen zijn Waar zul jij aan merken dat je wensen zijn 
vervuld?vervuld?
Wat zal je eerste stap zijn die je nu al kunt Wat zal je eerste stap zijn die je nu al kunt 
zetten?zetten?


