Missie-visietekst VVKP
Situering
We leven in een alsmaar complexer wordende wereld met daarin uiteenlopende uitdagingen van
enorme omvang. De mensheid is steeds op zoek naar manieren om met veranderingen en
beperkingen om te gaan. De klinische psychologie kan hierin een rol spelen, zowel op
maatschappelijk als persoonlijk vlak. Vanuit ons uniek perspectief kunnen klinisch psychologen door
middel van preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en beleidsvoering het welbevinden
bevorderen, psychisch lijden verminderen en beperkingen leren aanvaarden.
Sinds haar oprichting is onze vereniging gaandeweg steeds sterker betrokken geraakt op de
samenleving waartoe ze behoort. Deze samenleving vraagt op haar beurt in toenemende mate input
vanuit de psychologie. Het bestuur zag zich daarom genoodzaakt om een missie-visietekst uit te
werken, gedragen door de leden, zodat duidelijk is waar we met deze vereniging naartoe willen en
hoe we dit denken te bereiken. We hebben als beroepsvereniging ook een verantwoordingsplicht ten
opzichte van onze leden en andere belanghebbenden. Deze missie-visietekst werd bediscussieerd en
goedgekeurd door de effectieve leden op de Algemene Vergadering op 11 juni 2022.

Wie zijn we?
De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) is een wetenschappelijke en professionele
vereniging. De VVKP richt zicht tot alle (aspirant) beoefenaars van de klinische psychologie ongeacht
hun tewerkstellingsstatuut. We zijn een open vereniging en laten geïnteresseerden toe als
geassocieerd lid. We behartigen de belangen van onze leden en ondersteunen hen in de uitoefening
van hun beroep.
We bewaken en ondersteunen de kwaliteit van de klinische psychologie, zowel in de basisopleiding
als in de voortgezette permanente vormingen. Hiertoe werken we nauw samen met universiteiten
en andere wetenschappelijke verenigingen. We zijn dé gesprekspartner voor overheden,
ziekenfondsen, werkgevers, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden wanneer het gaat
over klinisch psychologen en de klinische psychologie. In die gesprekken stellen we de belangen van
onze beroepsgroep en de kwaliteit van onze wetenschap steevast voorop.
De VVKP is een democratische vereniging voor en door leden. We organiseren onze leden inhoudelijk
in divisies en geven hen inspraak in het beleid via de Raad van Bestuur. Via regelmatig overleg met
de afgevaardigden van de lokale psychologenkringen blijven we als vereniging nauw verbonden met
wat er reilt en zeilt op de werkvloer van de klinische praktijk. De Algemene Vergadering bepaalt de
koers van de vereniging.
De groep van klinisch psychologen is een diverse groep. Psychologie is immers een academische
discipline van enorme omvang, die zich beweegt tussen de grenzen van zowel de humane als de
natuurwetenschappen. Om de mens goed te kunnen begrijpen put de klinische psychologie uit een
rijkdom van modellen en onderliggende mensvisies. De vele stromingen die bestaan binnen de
psychotherapie zijn daar een mooi voorbeeld van. Het is vanuit deze rijkdom in verscheidenheid dat
wij kijken naar de mens en de samenleving. De vlinder (psyché in het Grieks) symboliseert deze
diversiteit.

Wat willen we?
De VVKP ijvert voor de integratie van de klinische psychologie als volwaardige en gelijkwaardige
discipline in de gezondheidszorg. Onze voornaamste betrachting is ervoor te zorgen dat alle burgers
toegang krijgen tot laagdrempelige, betaalbare en kwaliteitsvolle psychologische zorg aangepast aan
hun hulpvraag. We willen de autonome beroepsuitoefening van alle klinisch psychologen hierbij
garanderen en zorgen voor een adequate financiering om deze doelstellingen mogelijk te maken.
Daarnaast willen we de gezondheidszorg laten evolueren naar een systeem dat oog heeft voor het
welzijn van de bevolking. De VVKP onderschrijft een public health benadering waarbij we zorg
organiseren en financieren vanuit de behoeften van de volledige populatie. We willen een enge
medische benadering van gezondheid mee veranderen door de nadruk op ziekte te verleggen naar
een biopsychosociaal en transdisciplinair begrip van welbevinden. We doen dit in goede
samenwerking met andere disciplines in de gezondheidszorg en houden rekening met de belangen
van onze collega-psychologen buiten de gezondheidszorg.
We zijn er bovendien van overtuigd dat kwaliteitsvolle zorg enkel kan worden verleend vanuit een
voldoende groot ethisch bewustzijn. We onderschrijven dan ook alle aspecten van de deontologische
code en hechten veel belang aan een tuchtorgaan die deze code bewaakt en uitspraken kan doen
over de uitoefening van de klinische psychologie.

Hoe doen we dat?
De VVKP is bij uitstek een verbindende organisatie. Deze verbinding wordt noodzakelijk gemaakt
door de spanningsvelden die aanwezig zijn binnen onze wetenschap en onze discipline. Die zijn er
bijvoorbeeld tussen zelfstandigen en loontrekkenden, maar ook tussen klinisch psychologen met of
zonder speciale beroepstitel (e.g. psychotherapeut, forensisch- of neuropsycholoog, …). Binnen de
wetenschappelijke uitoefening zit er een spanningsveld tussen een menswetenschappelijk en positief
wetenschappelijk paradigma. Deze diversiteit verdient erkenning en waardering. Dit is de beste basis
om solidair met elkaar samen te werken en verdeeldheid te vermijden.
Om met deze complexiteit om te gaan stimuleren we binnen onze vereniging een open debatcultuur.
Intern hanteren we het principe van meerstemmigheid. We benadrukken het belang van respect en
verdraagzaamheid over modellen, stromingen, mensvisies en sectoren heen. Een interne structuur
van cellen en divisies is een belangrijk element om dit te waarborgen.
De beoefening van de klinische psychologie is een combinatie van kennis én kunde. De autonomie
van de klinisch psycholoog laat toe om een goed evenwicht te vinden tussen wetenschappelijke
evidentie, professionele ervaring en de eigenschappen van de cliënt en diens systeem. Omgaan met
de grote maatschappelijke diversiteit en complexiteit vraagt bovendien om een aanpak gevoed door
verschillende perspectieven. De VVKP ondersteunt haar leden bij de ethische, competente en
verantwoorde uitoefening van het beroep, zonder dat dit uitmondt in regeldrift. Good practices zijn
gebaseerd op consensus binnen de psychologengemeenschap en voldoende wetenschappelijke
onderbouwing.
Ook onze maatschappelijke rol nemen we op. Vanuit onze expertise formuleren we
beargumenteerde en gedragen opinies over relevante maatschappelijke topics, met bijzondere
aandacht voor de psychologie en de geestelijke gezondheidszorg. We doen dit constructief en
vastberaden. Onze stellingnames die zijn ingebed in de ethiek van klinisch psychologen: onze
basishouding omvat openheid, nuance en reflectie. De vertegenwoordiging van het vak en de
beroepsgroep vraagt om een heldere stem en duidelijke standpunten.

Ten slotte is het als beroepsvereniging onze betrachting om zoveel mogelijk klinisch psychologen
samen te brengen en te betrekken in bovenstaande processen.

