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AFSPRAKEN LIDMAATSCHAP NNV   
VOOR LEDEN 
 

 

Doel Het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen is een plaats waar je kunt leren en je kunt 

ontwikkelen als vertrouwenspersoon. Het heeft als doel: ondersteuning van interne en externe 

vertrouwenspersonen in het Noorden van het Land. Er worden voor vertrouwenspersonen 

inhoudelijk relevante bijeenkomsten gehouden en er zijn begeleide intervisiebijeenkomsten. 

Daarnaast is het mogelijk om, wanneer je in een lastige cases zit, ondersteuning te vragen. 

Het Noordelijk Netwerk is een initiatief van Buro Vertrouwenspersonen.   

 

Bijeenkomsten Meerdere keren per jaar zijn er bijeenkomsten waar je aan kunt deelnemen.  

De meeste bijeenkomsten zijn geaccrediteerd zodat je ze mee kunt laten tellen voor 

(her)certificering voor de LVV of een andere beroepsorganisatie. Van alle bijeenkomsten kun je 

een certificaat krijgen.  

 

Intervisie Je kunt mee doen met de begeleide intervisiebijeenkomsten. Die worden meerdere 

malen per jaar georganiseerd. Je kunt per bijeenkomst inschrijven. Voor leden is intervisie 

tweemaal per jaar gratis. De intervisiebijeenkomsten kun je mee laten tellen voor 

hercertificering bij de LVV.  

 

Lidmaatschap Leden hebben aanzienlijke korting op deelname aan de bijeenkomsten. Een 

lidmaatschap loopt van januari tot januari. Of vanaf de datum waarop je je aanmeldt tot  

1 januari van het volgende jaar. Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzeggen kan 

voor 1 januari van het nieuwe jaar, per mail.  

 

Aan- en afmelden Aanmelden kan via de website door het invullen van een formulier. Afmelden 

kan tot 3 weken voor een bijeenkomst of intervisie gratis. Bij afmelding binnen de termijn van  

3 weken worden de kosten van de bijeenkomst in rekening gebracht. Je mag iemand in je 

plaats laten gaan of kunt vragen of er nog iemand op de wachtlijst staat. Neem je gratis deel 

aan de intervisie en meld je je af binnen de termijn van 3 weken dan ontvang je een factuur 

voor organisatie en administratiekosten van € 30.  

 

Betalen Je lidmaatschap en deelname aan bijeenkomsten zijn persoonlijk. Betalen en opzeggen 

zijn je eigen verantwoordelijkheid en niet die van je werkgever. Facturen komen aan het begin 

van de maand, voor of net na de bijeenkomst.  

 

Prijzen De prijs van het lidmaatschap is in 2022 € 87. De intervisie is per bijeenkomst € 73.  

Elk jaar worden de prijzen met ongeveer2% verhoogd. De prijs van een bijeenkomst hangt af 

van het trainingsbureau dat de training verzorgt.  

 

Wensen en feedback Heb je wensen voor trainingen of workshops of feedback op de activiteiten 

van het netwerk? Laat het me weten. 

 

Nieuwsbrief als lid word je van de activiteiten op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief.  


