
Agenda
• Opening door Marlous Zuiderveld voorzitter afdeling SPV
• Welkom aan nieuwe aspirant bestuursleden
• Stand van zaken / speerpunten mei 2022 – nov 2022
• AGB-code en aanwas inschrijving register spv
• Profilering SPV en Position paper proces
• Pilot samenwerking GGZ afdelingen
• Strategisch beleid 2023 - 2025
• Begroting 2023
• Rooster van aftreden, benoeming bestuursleden
• Sluiting en invullen deelnemerslijst

Ledenvergadering SPV



Speerpunten 1/4

• Bestuur naast de maandelijkse 
bestuursvergaderingen hebben we 2 nieuwe 
aspirant bestuursleden en een vice-voorzitter
welkom geheten.

• Landelijke en regionale bijeenkomsten
Ons Jubileum 40 jaar bestaan is succesvol 
geweest. Regionale bijeenkomsten krijgen 
weer een opstart na Corona.

• Communicatie: 1 nieuwsbrief uitgegeven.



Speerpunten 2/4

• Vakcommissie GGZ. Maandelijks aan deel 
genomen. Komt terug op agenda. 

• V&VN adviseurs: Nieuwe adviseurs voor onze 
afdeling. Janneke van den Hoek en Jeffrey 
Klaasen. Zij werken in en stoppen er energie in 
ons te leren kennen v.v.

• Expertisegebied SPV: Een redactieraad werkt aan 
een update en zal onze leden digitaal uitnodigen 
hun reactie te geven. Op en na de studiemiddag 
30 november meer informatie.



Speerpunten 3/4

• Jubileum cie hun taak zit erop met de 
organisatie van ons jubileumfeest in mei jl.

• Website afdeling SPV. Bestuur, redactie 
website en webmasters werken samen aan 
relevante informatie voor de spv ook op 
diverse sociale media.
Informatie uit het verleden is weer 
beschikbaar gemaakt in een apart archief.



Speerpunten 4/4

• Project profilering + position paper SPV 
Is agendapunt.

• Visitatie SPV opleidingen: 
Eerste overleg voor de opzet van een nieuwe 
ronde in 2023 is inmiddels geweest tussen 
visitatie commissie, opleidingen en bestuur.



AGB-code en 
kwaliteitsregister

• Proces voor aanvraag en koppeling met 
kwaliteitsregister deskundigheidsgebied SPV 
lijkt intussen goed te verlopen.

• Vragen proberen we zo goed mogelijk te 
beantwoorden of verzamelen deze om actie te 
ondernemen en ieder te informeren.

• Huidige stand van zaken inschrijvingen:
Er zijn op dit moment 1574 SPV-en 
ingeschreven in het register SPV (>90%)



Doel van het project

Het adviseren van leden en het bestuur over beleid professionalisering SPV en het 

ontwikkelen van een positionpaper.

Stand van zaken

Hoe is het proces verlopen, wat zijn de kenmerken en 

meest opvallende bevindingen? (Paul Poortvliet)

Project professionalisering SPV



Positionering 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

17 november 2022
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Uitgangspunten voor traject positionering

Traject is in zichzelf een interventie. Werken aan positionering.

Starten vanuit sociaal psychiatrisch verpleegkundigen  
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Werkgroep
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Kernpunten

– Wat maakt positionering een belangrijk onderwerp voor jou?

– Waar zit het precies in? Hoe zit het met positionering?

– Wat vind je de belangrijkste kenmerken van de SPV?

– Hoe ziet de ideale wereld er uit?

– Wat kan je als SPV doen om positie te versterken?
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Werkgroep 10 SPV

Drie bijeenkomsten met  in totaal 100 SPV-en
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Probleemstelling

1. De kennis- en expertise van de SPV wordt onvoldoende benut door werkgevers, 

andere professionals.

2. De SPV is binnen de organisatie niet goed georganiseerd als groep, de SPV is 

niet zichtbaar genoeg. 

3. Het profiel van de SPV ten opzichte van andere professionals is niet scherp en 

duidelijk.

4. Het vak van de SPV is onvoldoende gedefinieerd, onderzocht en onderbouwd. 

5. Randvoorwaarden voor de SPV zijn onvoldoende op orde (scholingsbudget, 

mate van autonomie, mate van verantwoordelijkheid, inschaling).
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Werkgroep

200 SPV 

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders
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Jullie hebben de wind mee!

Op veel verschillende plekken

Steun en waardering
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Maar ook wind tegen & donkere wolken

• Verdeeldheid in landelijke profilering
• SPV zorgt niet goed voor zichzelf
• Onzichtbare kracht
• SPV vallen soms weg in teamverband

Risico:
Opzij schuiven / vervangen SPV 
Goedkopere oplossingen
Daarmee schade berokkenen
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Advies

Aan jou als individu

Aan jullie als groep in en tussen organisaties

Aan jullie als landelijke en regionaal 
verenigde groep
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Advies aan jou als individu

• Belangrijkste pijler voor positionering ben je zelf
• Spreek je uit, laat jezelf zien en horen
• Ga in gesprek 
• Bemoei je met hoe de zorg wordt georganiseerd, hoe keuzes 

worden gemaakt. 
• Neem de regierol
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Advies aan jullie als groep

• Trek samen op in organisatie(s) waar je werkt
• Leer van elkaar in hoe je je positioneert
• Neem deel aan de verpleegkundige adviesraad
• Laat zien wat je bereikt, onderbouw je vak
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Advies aan jullie als landelijk verenigde groep

• Bundel krachten met andere verpleegkundigen, ook bestuurlijk
• Organiseer een landelijke leergang
• Faciliteer (het ontstaan van) regionale netwerken
• Zorg voor materiaal waarmee leden zich profileren
• Stimuleer vormen van onderlinge reflectie 
• Praat en denk na over positionering

Het advies zal aan ieder beschikbaar worden 
gesteld.

Met betrekking tot het advies aan de V&VN-SPV 
komt dit terug bij het strategisch beleid verderop in 
de agenda.



Pilot VNS GGZ

Toekomstbestendig besturen

17 november 2022
Bespreking in afdeling SPV

Vereniging nieuwe stijl



Pilot VNS GGZ

Verloop pilot VNS GGZ

• Doel: inhoudelijke samenwerking tussen 
afdelingen en platforms stimuleren om vanuit 
een sterkere positie sterker te kunnen 
besturen

• Deelnemers: afgevaardigden van GGZ 
verpleegkunde, SPV, VS, consultatieve 
psychiatrie en militaire verpleegkunde en 
verzorging

Toekomstbestendig besturen



Pilot VNS GGZ

Verloop pilot VNS GGZ
• Verkenning andere clusters (acute zorg) en 

andere beroepsgroepen
• Bestudering diverse besturingsmodellen binnen 

beroepsverenigingen
• 3 mogelijke besturingsmodellen geformuleerd 

t.b.v. cluster GGZ
• Bestuursvorm 1
• Bestuursvorm 2a
• Bestuursvorm 2b

Toekomstbestendig besturen



Pilot VNS GGZ

Bestuursmodel 1

Toekomstbestendig besturen

Dagelijks bestuur

Commissie GGZ 
verpleegkunde

Werkgroepen op 
thema

Commissie SPV Commissie VS
Commissie 

Consultatieve 
psychiatrie

Commissie Militaire 
verpleging en 

verzorging

evt.: Commissie GGZ 
verzorgenden



Pilot VNS GGZ

Besturingsmodel 1: Cluster GGZ

• Dagelijks bestuur: bestaande uit 
vertegenwoordigers vanuit de verschillende 
commissies

• Commissies werken taakgericht of vanuit 
opdracht: in elke commissie zit iemand vanuit 
het dagelijks bestuur

• Werkgroepen worden opgericht a.d.h.v. 
gestelde opdracht

Toekomstbestendig besturen 1/2



Pilot VNS GGZ

Vervolg Besturingsmodel 1: Cluster GGZ

• Werkwijze: één jaarplan en begroting van 
geheel cluster, met input vanuit commissies

• Met deeljaarplannen en deelbegrotingen van 
commissies

• Lidmaatschap van cluster GGZ

• Vertegenwoordiging naar externe partijen 
verloopt in eerste instantie via dagelijks 
bestuur

Toekomstbestendig besturen 2/2



Pilot VNS GGZ

Bestuursmodel 2a (huidig model) 

Toekomstbestendig besturen

Vakcommissie
GGZ

Bestuur GGZ 
verpleegkunde

Bestuur SPV Bestuur VS
Bestuur 

Consultatieve 
psychiatrie

Bestuur Militaire 
Verpleegkunde 
en verzorging

Evt.: Bestuur 
GGZ 

verzorgenden



Pilot VNS GGZ

Besturingsmodel 2a (huidig model): 

• In Vakcommissie worden overkoepelende 
inhoudelijke onderwerpen besproken waar 
alle afdelingen mee te maken hebben

• Besluitvorming door consensus

• Afdelingen volledig zelfstandig

Toekomstbestendig besturen



Pilot VNS GGZ

Bestuursmodel 2b

Toekomstbestendig besturen

Overkoepelende 
raad GGZ

Bestuur GGZ 
verpleegkunde

Bestuur SPV Bestuur VS
Bestuur 

Consultatieve 
psychiatrie

Bestuur Militaire 
Verpleegkunde 
en verzorging

Evt.: Bestuur 
GGZ 

verzorgenden



Pilot VNS GGZ

Besturingsmodel 2a & 2b

• Verschil 2a & 2b: mandaat en besluitvorming

• In model 2b heeft de Overkoepelende Raad 
meer mandaat t.o.v. 2a

– Om besluiten te nemen

– Om het cluster GGZ te vertegenwoordigen naar 
andere organisaties

Toekomstbestendig besturen



Pilot VNS GGZ

Bestuur afdeling SPV heeft van ieder model  een 
SWOT-analyse gemaakt.

Toekomstbestendig besturen



Pilot VNS GGZ

SWOT-analyse model 1

Sterkte
- Samen sterk
- GGZ vertegenwoordigt veel leden – sterke stem
- SPV heeft veel leden - zeggenschap

Kans
- Merk V&VN is sterk en beter bekend
- Blik wordt meer naar buiten gericht
- Vereniging binnen GGZ

Zwakte
- Verlies herkenbaarheid SPV
- Je wordt lid van GGZ i.p.v. SPV
- Begroting geheel GGZ, waarvan SPV onderdeel

Bedreiging
- SPV mogelijk minder zichtbaar
- SPV werkt ook in sociaal domein. Wat is effect op 

verbinding met sociaal domein?



Pilot VNS GGZ

SWOT-analyse model 2a (huidig model)

Sterkte
- Autonomie van afdelingen
- Identificatie met afdeling
- Besluitvorming middels consensus, daardoor 

draagvlak

Kans
- Herkenbaarheid

Zwakte
- Veel onderling overleg nodig
- Ruis in communicatie
- Kwetsbaar als er iemand weg valt
- Kleinere afdelingen hebben meer moeite

Bedreiging
- Blik naar binnen
- Missen van kruisverbanden met andere 

verpleegkundigen en verzorgenden



Pilot VNS GGZ

SWOT-analyse model 2b, idem als 2a met als aanvulling: 

Sterkte
- Mandaat wordt concreter afgesproken
- Minder overleg en daardoor sneller 

(ook in praktijk?)
- Deze verandering is meer organisch

Kans
- Raad kan mandaat geven aan bepaalde personen 

(dit vraagt vertrouwen)

Zwakte
- Extra bestuurslaag
- Besluitvormingsproces ingewikkelder

Bedreiging
- Kan diffuus worden waar je van bent



Voorlopige keuze

Het bestuur vindt in model 1 de meeste kansen 
liggen en wil aan de vergadering voorleggen om 
akkoord te gaan dit model verder uit te werking.
Geen definitieve keuze dus en we komen met de 
resultaten terug voor discussie en voortgang.

Toekomstbestendig besturen



Voorlopige keuze

De vergadering gaat akkoord door middel van 
handopsteken.
De voorzitter zegt toe dat dit een voorlopige stellingname is 
en dat bij verdere besluitvorming eventueel een extra ALV 
zal worden uitgeschreven. Komt in ieder geval op de ALV 
van 10 mei 2023 op de agenda.

Toekomstbestendig besturen



Pilot VNS GGZ

Verder verloop van het proces:

- Ook in andere afdelingen worden modellen 
besproken

- Begin 2023 bespreekt de werkgroep pilot alle 
opgehaalde meningen

- En maakt een vervolgvoorstel

Toekomstbestendig besturen



Strategisch beleid 
2023-2025

• Op basis van de ontwikkelingen en de adviezen 
uit het profilerings project stelt het bestuur voor 
met de volgende update van het strategisch 
beleid 2019 -2022 in te stemmen.

• Voor twee jaar om in 2025 een bijstelling te 
kunnen realiseren.

De vergadering gaat akkoord met het 
besproken strategisch beleid zoals 
weergegeven op de volgende dia.





Begroting V&VN-SPV 2023

Voor de leden is tevoren de begroting 
toegestuurd. Deze versie komt ook op 
de website reden om de cijfers te 
verbergen.

De vergadering is met handopsteken 
akkoord gegaan met de gepresenteerde 
begroting na toelichting aan de hand 
van de volgende dia.



Toelichting begroting 
2023

1. Dit jaar zijn er veel nieuwe leden bijgekomen wat het resultaat voor 2022 
verbeterde, Voor 2023 is dit doorberekend met als uitgangpunt 1600 leden.

2. Het bestuur overweegt een secretaresse aan te trekken wat extra begroot is
3. Nieuw bestuur, meer verwachte activiteiten
4. In 2022 deel binnen projecten belast, voor 2023 ontwikkeling en beheer twee 

websites, actueel en archief.
5. Druk en portokosten worden duurder, meer leden is meer exemplaren van SP.
6. Diverse projecten in 2022 uitbesteed, voor komende jaar wel een post begroot 

omdat gedeeltelijk weer te kunnen doen als ondersteuning van bestuur en 
vereniging.

7. Belangrijk verhoging doordat inschrijvingen studiebijeenkomsten niet meer in de 
huidige capaciteit zaal past. Grotere zaal en locatie wordt een stuk duurder. Deel 
kosten 2022 is in projecten geboekt als speciale jubileum bijeenkomst.

8. Herstart activiteiten
9. Herstart activiteiten
10. In 2022 gedeeltelijk uit reserve gelden voor eenmalige projecten (kop en staart)



naam Start 
aspirant

benoeming functie aftreden hernoeming aftreden

Pascale van Damme Mei-17 Nov-17 Lid Nov-20 Nov-20 Nov-22

Marlous Zuiderveld Sept-21 Nov 21 Voorzitter
mei 2022

Mei-25

Hendrik-Jan van Essen Mei-22 Mei 22 Vice-voorzitter
aug 2022

Mei-25

Govert van Opbergen Mei-22 Nov-22 Lid Nov-25

Lianne de Vries Mei-22 Nov-22 Lid Nov-25

Mirre Nijman Jan-21 Nov 21 Lid Nov-24

Kandidaat?

Kandidaat?

Rooster van aftreden
Benoeming bestuursleden

Onder applaus gaat 
de vergadering 
akkoord met de 
benoemingen

Pascale wordt hartelijk dank gezegd voor haar 
bestuurslidmaatschap in de afgelopen jaren. 
Bestuur zal nog gepast afscheid nemen.



Sluiting van deze vergadering en niet vergeten 
om de link die zo volgt om je gegevens van 
deelname voor accreditatie in te vullen en een 
korte evaluatie, in te vullen.

Sluiting en registratie deelname

Door het invullen van een evaluatieformulier 
zijn er voor bijna 150 leden twee accreditatie-
punten in het register deskundigheidsgebied 
SPV toegevoegd.



Onderwerpen in chat

• Vragen over AGB-code en register
Bestuur gaat een overzicht maken met 
informatie over deze onderwerpen. In een te 
maken nieuwsbrief meer info.

• Pilot VNS GGZ
Volledige sheets zijn in dit verslag opgenomen
en toegezegd is dat besluiten ten alle tijden 
voorgelegd zullen worden aan de ALV
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