CHECKLIST

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Aanmelden lidmaatschap VIV

Postbus 22142
1302 CC ALMERE
035 69 54 105
www.vivnederland.nl

VIV staat ervoor het je zo makkelijk mogelijk te maken, zodat jij je kan richten op je
cliënten en praktijkvoering. Toch ontkom je als (startende) praktijkhouder er niet aan om
ook aan administratieve zaken tijd kwijt te zijn.
Leden worden bij VIV op 7 punten getoetst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Praktijk
Informatieverstrekking
Vindbaarheid en bereikbaarheid
Je disciplines en het niveau ervan
Behandelproces
Omgang cliënten en clientdossiers
Administratie

Op alle 7 punten wordt tevens getoetst of je aan de wet- en regelgeving voldoet zoals die
op dat moment van toepassing is. Tevens kijken we naar kwaliteit, professionaliteit,
volledigheid en je holistische werkwijze. Voor toetreden is een geldige, positieve VOG en
het hebben van een website verplicht. Ook is het een harde eis dat je complementair
geschoold bent op HBO-niveau met minimaal 160 contacturen. De toelatingscommissie
kijkt vervolgens naar het totaalplaatje voor toelating.
Eisen lidmaatschap VIV:
☐ Beveiligde website praktijk. Omschrijving van je praktijk, je behandelwijze en jezelf.
☐ Privacyregeling.
☐ Geldig VOG, Verklaring Omtrent Gedrag van maximaal 3 maanden oude.
☐ Diploma HBO niveau van door VIV erkende of geaccrediteerde (HBO) complementaire
beroepsopleiding (met minimaal 160 contacturen).
☐ Foto’s van een toegankelijke, schone, opgeruimde, veilige praktijk.
☐ Eventueel foto van wachtruimte.
☐ Inschrijving Kamer van Koophandel.
☐ Diploma MBK / PSBK (indien in bezit).
Na toetreden heb je 1 jaar de tijd om de puntjes op de i te zetten en helpen we
je daarbij middels een toelatingsvisitatie.
☐ Dien je te voldoen aan de eisen van de Wkkgz middels een klachtenprocedure op de
website. Via het ledendeel vind je daar voorbeelden van.
☐ Dien je met een Informed Consent te werken, alsook een waarneemregeling op te
stellen voor jouw praktijk (mag van een andere discipline zijn). Voorbeelden reiken we
je aan.
☐ Intervisie: kan na aanmelden bij een mogelijke VIV groep bij jou in de buurt of via
eigen vakgebied of zelf opstellen. Intervisie is een verplicht onderdeel na
lidmaatschap.
☐ Aansluiting Klachten en Geschillencommissie. Via VIV kan je je registreren bij
CAMCOOP. Heb je dit elders zelf geregeld? Dan bewijs hiervan overleggen na
aanmelden.
☐ Verzekerd zijn. Dit kan via VIV. Zelf al verzekerd? Bewijs na aanmelden overleggen.
☐ Administratie AVG–proof maken, inclusief verwerkersovereenkomsten e.d.
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