
Overzicht taken regiocontactpersoon LVSC: 

 TAKEN 

1 Aanspreekpunt voor LVSC in de regio 
Onder andere vragen naar intervisiegroep beantwoorden  
Trends signaleren en benoemen op landelijk overleg 

2 Zorgt voor de organisatie van workshops/ trainingen/ regiobijeenkomsten 
Onderdelen hierbij: 

 Plannen data en thema’s workshops 

 Contact / betaling workshopleider 

 Tekst over de workshop opstellen voor website/uitnodiging 

 Locatie regelen/ koffie/thee e.d. 

 Aanmeldingen verwerken 

 Overleg met RCP/werkgroep 

 Vragen leden beantwoorden 

 Verstrekken bewijzen van deelname incl. PE-punten 

 Evaluatie regiobijeenkomst schrijven en op website laten plaatsen 

3 Websitebeheer regiowebsite en Workshopinformatie: 

 Informatie op de website plaatsen  

 Begin- en einddatum 

 Locatie 

 Prijs (voor leden en niet-leden) 

 PE-punten 

 Contactpersoon 

 Tekst voor bevestigingsmail (bij aut. inschr.) 

 Tijdstip 

 Publiceerdatum van-tot 
-Jaarverslagen en regioverslagen plaatsen 
-Evaluatie regiobijeenkomst door bureau laten plaatsen 

4 Jaarverslag regio 
Omschrijving in 1 A4 van: 

 activiteiten van afgelopen jaar 

 plannen volgend jaar 

 samenwerking bureau 

5 Financiële verantwoording : 

 Regiorekening 

 Jaarrekening aan einde van het jaar 

6 Deelname landelijk overleg regiocontactpersonen (2x per jaar) 
Indien nodig aanvullende overleg met bestuur. 

7 Evaluatie van de regioactiviteit 

 Op papier of digitaal via bureau. 

8 Verslaglegging van regioactiviteit voor de nieuwsbrief 

 Indienen voor deadline (zie bijlage handleiding) 

 

 Contactpersoon van de regio (RCP)  
1 Elke regio heeft een contactpersoon. De invulling van de taak van de contactperso(o)n(en) kan per 
regio verschillen.  
   Er bestaat behoefte om ruimte te laten aan eigen invulling. Er zijn overeenkomsten in plan van 
aanpak en het dragen van specifieke verantwoordelijkheden.  
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3 De RCP fungeert als stimulator en samenbindend element binnen de regio en bevordert dat te 
verrichten taken binnen de regio verdeeld worden onder de deelnemers.  

4 De RCP ziet er op toe dat er binnen de regio studiebijeenkomsten worden gehouden, stimuleert dit, 
maakt plannen en afspraken, en draagt zorg voor het (laten) verrichten van administratieve taken  
   zoals het rondsturen van uitnodigingen en verslagen rondsturen aan deelnemers.  

5 De RCP zit veelal de studiebijeenkomsten (deels) voor en bewaakt de voortgang.  

6 De RCP daagt deelnemers uit zichzelf en hun werkwijzen te presenteren en verder te concretiseren 
door middel van thematische verhandeling, methodieken en de organisatie daarvan.  

7 De functie van RCP kan door meer dan één persoon vervuld worden.  
 
 Afstemming van RCP’s op landelijk niveau.  
1 De regiocontactpersonen komen tweemaal per jaar bij elkaar ter uitwisseling en inspiratie tijdens 
het landelijk Regiocontactpersonen Overleg (RCO).  

2 Deze bijeenkomsten worden beurtelings geleid.  

3 Het bestuur draagt er zorg voor dat van het RCO notulen gemaakt worden die binnen twee weken 
na het overleg verspreid worden. Het bureau regelt een notulist.  

4 De gespreksleider nodigt alle betrokkenen, inclusief vertegenwoordiger van het bestuur uit via het 
bureau (i.c. Amp&rsand), en is verantwoordelijk  
    voor de agenda en een ordentelijk verloop van de bijeenkomsten. Zie voor verdere taken van de 
gespreksleider punt 9 bij taken gespreksleider RCO.  

5 Het bureau regelt de locatie en de mogelijkheid tot gebruik van lunch. De rekening gaat derhalve 
ook direct naar het landelijk bureau.  
 
 Verhouding tussen RCP’s en LVSC-landelijk  
1 De RCP is aanspreekpunt van de regio op landelijk niveau (bestuur, bureau, ledenvergadering, 
commissies etc).  

2 De RCP draagt zorg voor een jaarlijks verslag van de activiteiten binnen de regio. Dit verslag wordt 
opgenomen in het jaarverslag van de landelijke vereniging.  

3 De RCP ziet toe op het actueel houden van de LVSC-website-regiopagina. Zie bijlage 5-Algemeen – 
Handleiding regiowebsite (vanaf 2013)  

4 Het bureau verzorgt de ledenadministratie.  

5 Nieuwe leden worden per kwartaal individueel door het bureau bekend gemaakt aan de 
betreffende RCP.  
   Andere wijzigingen in de ledenadministratie worden per kwartaal in een bestand aangeboden dat 
als vervanging dient van het voorgaande bestand.  

6 De RCP spoort regioleden aan om een (mail)adreswijziging per websiteprofiel door te geven. Die 
wordt dan automatisch verwerkt. 
   Bij verhuizing naar een andere regio dient een lid dit door te geven aan het bureau.  
 
De RCP als ambassadeur  
1 Van RCP’s wordt verwacht dat zij voor en met de leden uit die regio het (leer-)supervisorschap, 
coachvak en andere begeleidingsmethoden uitdragen.  

2 De RCP is aanspreekpunt voor de deelnemers en voor externen die advies of consultatie wensen 
voor of van de regio. De RCP brengt degenen die intervisie wensen  
    met elkaar in contact en stimuleert deelnemers tot collegiale intervisie. Regioleden kunnen ook op 
LinkedIn of via bureau in de nieuwsbrief een oproep plaatsen.  

3 Soms kan er bemiddeld worden tussen een aanvraag voor supervisie / coaching tussen aanvrager 
en supervisor uit de regio, met bepaalde achtergronden,  
   die voor de aanvrager van belang kan zijn.   



Financiën en vergoedingen  
1 Iedere regio heeft beschikking over een eigen bankrekening en voert een eigen boekhouding.  

2 Iedere regio krijgt de beschikking over een jaarlijks vastgesteld bedrag op jaarbasis van LVSC. (Zie 
bijlage 2; Algemeen- Regiobudget). 
   Dit bedrag wordt aan het begin van het kalenderjaar overgemaakt op de rekening van de regio 
wanneer het financieel jaaroverzicht van het voorgaande kalenderjaar is ingediend en gecontroleerd.  

3 De RCP is verantwoordelijk is voor haar/zijn regioboekhouding. De RCP die de regiorekening 
beheert ondertekent het document “Overeenkomst tussen RCP en LVSC “(zie bijlage 3 - Financieel).  
   Bij beëindiging van het beheer van de regiorekening en/of beëindiging van RCP-schap wordt deze 
overeenkomst beëindigd door ondertekening van document  “ beëindiging overeenkomst tussen RCP 
en LVSC” 
   (zie bijlage 4- Financieel ).  Bij wijzigen van RCP hoeft de boekhouding niet eerst te worden 
afgesloten. De oude RCP en nieuwe RCP zorgen voor een overdracht/ controle.  

4 Regio’s kunnen ‘sparen’ tot een max. van € 1.000 euro per regio.  

5 Aan het begin van elk jaar wordt verantwoording afgelegd aan de LVSC over het afgelopen jaar 
door middel van een financieel jaaroverzicht en een kopie van het laatste bankafschrift  
6 RCP’s krijgen reiskosten voor landelijke regiobijeenkomsten apart vergoed vanuit het landelijk 
budget. Deze kunt u afzonderlijk declareren bij LVSC. U kunt voor deze declaraties gebruikmaken  
   van het declaratieformulier. Bij treinreizen vergoeding van een 2e klas kaartje en bij autovervoer 
kunt u € 0,19 p/km en evt. parkeerkosten in rekening brengen  
7 Werkzaamheden in het kader van taken als RCP tellen mee voor LVSC-herregistratie, als supervisor 
en registercoach conform registratiereglement.  
 

 


