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Noo(t)(d) van het bestuur

De hiernaast geplaatste oproep voor bestuursleden 
geeft de nood van het bestuur aan. Het bestuur 
moet minimaal uit vier personen bestaan. 
De actuele situatie is dat er één bestuurslid is in 
de functie van voorzitter en 3 vacatures. Voor een 
vereniging met meer dan 1600 leden is dat onaan-
vaardbaar. Vast staat dat we op deze manier niet 
door kunnen gaan: een te smal bestuur, te weinig 
voeding uit verschillende aandachtsgebieden geeft 
daarmee een te nauw perspectief. 
De laatste maanden zijn we actief bezig SPV-en te 
benaderen voor het vervullen van rollen of taken. 
Daar waar dat overzichtelijke taken zijn zoals het 
organiseren van een studiemiddag of een advies 
aan het bestuur lukt dat goed. Voor het oppakken 
van een bestuursfunctie lukt dat slecht. Mensen 
zijn bang voor lawines van mails, avonden lang ver-
gaderen of een enorme impact op hun privé leven. 
Dit beeld is begrijpelijk maar doet geen recht aan de 
huidige situatie. Een speerpunt van het beleidsplan 
was het besturen op afstand; minder uitvoerende 
taken voor bestuursleden en meer professionele 
ondersteuning. Met de komst van een beleids- 
adviseur, bureausecretaresse en  controller is de 
uitvoerende druk op het bestuur enorm afgenomen 
en die doelstelling bereikt. De komende jaren willen 
we het bestuur inderdaad aan het besturen krijgen. 
Het beeld dat we daarbij hebben is dat een bestuurs- 
lid bijhoudt wat er gaande is op zijn aandachts-
gebied en vanuit die kennis het bestuur voedt in de 
besluitvorming en aansturing van uitvoering. Maar 
ook dat besturen leuk is, je als professional op een 
hoger niveau brengt, en daar-mee kansen biedt.  
De ervaring leert ook dat werkgevers deelname 
aan het bestuur best faciliteren en zelfs  stimuleren. 
Bij hoe je dat moet aanpakken ondersteunen en 
adviseren we je graag!!!!!

      
         Didier Rammers Voorzitter

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen is voor haar 
bestuur op zoek naar:

Drie bestuursleden

Het bestuur bestaat uit vier personen en komt 10 keer per jaar bijeen. 
Het bestuur wordt ondersteund door een beleidsadviseur, een controller en een 
secretaresse. Bestuursleden nemen periodiek deel aan in- of extern overleg. 
Voor bestuursleden geldt een onkostenvergoedingsregeling.

> 2 algemeen bestuursleden

In verband met de verdeling van aandachtsgebieden is er behoefte aan 
2 bestuursleden met kennis en/of interesse op het gebied van: 
> Opleiden en beroepsontwikkeling
> Ontwikkelingen GGZ , 1e lijn en financiering.

> Penningmeester

Daarnaast zijn we op zoek naar een bestuurslid voor de functie van penning-
meester. De penningmeester wordt ondersteund door de boekhouder van  
V& VN en de controller van de afdeling. De penningmeester denkt mee in de 
opzet van de organisatie van de afdeling. Kennis op het gebied van manage-
ment is een pre.

Functiepro.el:
We zijn op zoek naar SPV-en die zich in willen zetten om hun beroep door te 
ontwikkelen en op de kaart te zetten. Enige bestuurlijke of management er-
varing is meegenomen maar een functie als bestuurslid is ook zeker een plek 
om die ervaring op te doen en te leren complexe vraagstukken op grote lijnen 
te hanteren. Creativiteit, doorzettingsvermogen, netwerksensitiviteit en humor 
zijn daarbij welkome eigenschappen.

Voor meer Informatie:
Didier Rammers, voorzitter 
d.rammers@spv.venvn.nl  •  mobiel 06-51129170

Joekie Bruininks, beleidsadviseur
j.bruininks@spv.venvn.nl  •  mobiel 06-51170003 Verspreid deze nieuwsbrief 

onder je collega’s!

Dringende oproep!
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“Over veiligheid gesproken” Verslag van de 10e Nascholing sociaal 
psychiatrisch verpleegkundigen in Zandvoort.
Alweer voor de tiende keer organiseerde de V&VN-SPV in samenwerking met Lilly 
Nederland BV op 5 en 6 november 2009 de jaarlijkse nascholing. Vijftig collega’s 
hielden zich gedurende twee dagen bezig met het thema 'veiligheid'. 
Veiligheid is onlosmakelijk verbonden met de sociale psychiatrie, en is zowel voor  
cliënten als voor hulpverleners een basaal onderdeel van de kwaliteit van zorg.  
In 2007 heeft GGZ Nederland een patiënten veiligheidsprogramma GGZ samen-
gesteld, wat komende jaren uitgewerkt zal worden naar realistische doelstellingen 
en interventies. Uitgangspunten zijn: incidentmelding, agressie, comorbiteit, suïcide-
preventie, medicatie(on)veiligheid, dwang en drang. 
In de lezingen en workshops kregen alle thema’s aandacht, en werd de vertaalslag 
gemaakt naar de dagelijkse sociaal psychiatrische praktijk…… lees meer

Irmgard Schroeijers de nieuwe kartrekker voor Regio Zuidwest 
stelt zich voor!
Hallo, ik ben Irmgard Schroeijers een enthousiaste SPV-er, werkzaam als Justitieel 
Casemanager bij Novadic-Kentron regio Zuidwest. Ik werk voor justitie vanuit het 
veelplegers- overleg met veelplegers, verslaafd, psychiatrisch en vaak dakloos. 
Heftige doelgroep, maar wel heel erg leuk. 
Ik ben getrouwd, woon in Ossendrecht en heb samen met mijn man 2 kinderen, 5 en 
8 jaar, daarnaast hebben we nog een hele horde aan huisdieren! 
Ik heb me aangemeld als kartrekker voor de regiobijeenkomsten Zuidwest omdat ik 
het belangrijk vind om bij te blijven. 
Niet alleen als SPV-er, maar voor alle hulpverleners. Tevens lijkt het me erg leuk om-
dat ik zelf mede bepaal wat er op zo’n dag besproken wordt. Ik kan dus zoeken naar 
onderwerpen waar ik zelf veel van kan leren! Wat wil een mens nog meer? 
Dat brengt me op het volgende punt, ik zoek mensen die mij mee willen/kunnen helpen 
zo’n bijeenkomst te organiseren. Ik denk dat het handiger, zinvoller EN gezelliger is 
om dit met meerdere  te kunnen doen. Hierbij dus mijn oproep, wie uit de regio Zuid-
west voelt zich geroepen mij te helpen? 
irmgard.schroeijers@novadic-kentron.nl

ZZP-Zorgprofessionals gaan 
krachten bundelen in de CVZZP!
De Coöperatieve Vereniging voor Zelfstan-
digen in de Zorg  gaat van start.  
Het netwerk voor en door ondernemers in 
de zorg. Voor meer informatie lees de flyer
of vraag het informatiepakket aan via: 
info@cvzzp.nl

Tweede regiobijeenkomst in 
Noord Holland West weer een 
succes!
Op donderdag 11 november 2009 heeft de 
regio Noord Holland West haar tweede  
regiobijeenkomst georganiseerd.   
Het thema van de middag was het sociaal 
psychiatrisch werk van de spv, theorie  
en praktijk bij elkaar gebracht. 56 Sociaal 
psychiatrisch verpleegkundigen waren 
aanwezig in de Stay Okay in Bakkum en 
vonden de bijeenkomst prikkelend en 
stimulerend. 
Lees meer over deze bijeenkomst.

Sinds de opening van het deskundig-
heidsgebied SPV als onderdeel van het 
Kwaliteitsregister V&V hebben 711 van 
totaal 1650 SPV-én zich ingeschreven. 
Maar het kan nog meer!

www.kwaliteitsregistervenv.nl  --> 
deskundigheidsgebieden --> 
inschrijven deskundigheidsgebied --> 
SPV

Laat zien dat je 
het vak SPV vak 
hoog hebt en houdt 
en schrijf je in!!

 
Regionale platfoms

Regio Zuid-Oost  
Contactpersonen: 
Peter Verberk, p.verberk@spv.venvn.nl
Piet de Luy, p.d.luy@spv.venvn.nl
Regio Noord-Oost 
Friesland: Contactpersoon Anne Kadijk, 
a.kadijk@spv.venvn.nl
Groningen: Contactpersoon: vacant?
Regio Midden 
Contactpersoon: Huub Smits, 
h.smits@spv.venvn.nl
Regio Noord-West 
Noord-Holland: Contactpersonen:  
Jan Adrichem, j.adrichem@spv.venvn.nl
Henk-Willem Klaassen, 
h.w.klaassen@spv.venvn.nl
Zuid-Holland: Contactpersoon: vacant?
Regio Zuid-West 
Contactpersoon: Irmgard Schroeijers
irmgard.schroeijers@novadic-kentron.nl

Groeiend aantal inschrijvingen 
SPV in het Kwaliteitsregister!

 

 

711 >

http://www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/10e-nascholing-spv-2009.pdf
http://www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/samen-werken-aan-betere-zorg.pdf
http://www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/2e-regiomiddag-noord-holland-west.pdf
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Oproepen

Contact gezocht met coördinatoren/teammanagers 
POH-GGZ!
Harold Wenning, SPV en coördinator POH-GGZ 
Friesland zou graag in contact komen met coördi-
natoren/teammanagers POH-GGZ.
In Friesland is de implementatie van de POH-GGZ 
in volle gang en wordt er van alles ontwikkeld en 
uitgezocht. Wellicht kunnen landelijke ervaringen 
worden gedeeld zodat niet iedereen zelf het wiel 
hoeft uit te vinden. Graag je reactie naar: 
harold.wenning@ggzfriesland.nl

Ideeën voor workshop V&VN Lustrumcongres?
Op 8 februari 2011 is het V&VN Lustrumcongres 
2011. Het middagprogramma is gevuld met work-
shops die door de afdelingen worden verzorgd.  
Ook de afdeling SPV wil hier een workshop gaan 
verzorgen. Wie heeft er een leuk idee en zou zijn 
bijdrage hieraan willen leveren? Graag je reactie 
z.s.m. naar informatiecentrum@spv.venvn.nl

Regio Zuidwest zoekt mede organisatoren!
Wie uit de regio Zuidwest wil Irmgard helpen met 
het organiseren van een regiobijeenkomst?  
Mail naar irmgard.schroeijers@novadic-kentron.nl

Hier kan jouw oproep staan!! 
Oproep plaatsen? Stuur een mail naar 
informatiecentrum@spv.venvn.nl

Agenda

Studiemiddag V&VN-SPV
Maatschappelijke GGZ, over mogelijkheden en 
kansen in de nulde en eerste lijn
Donderdag 27 mei 13.00 -17.00 uur
Musketon Utrecht Lunetten

Algemene Ledenvergadering (ALV) V&VN-SPV
Donderdag 27 mei 10.00 - 12.15 uur
Musketon Utrecht Lunetten

Nascholing SPV aan Zee 2010
Op 23 en 24 september is de nascholing met als 
thema verbinding, informatie over de voortgang van 
de nascholing kun je vinden op: www.spvaanzee.nl

SPV Regiobijeenkomst Midden Nederland
(uitnodigingen worden tzt verstuurd op basis van postcode)

Donderdag 20 mei van 14.00 uur tot 16:30 uur
Onderwerp (onder voorbehoud): Registratie in het 
Kwaliteitsregister en de artikel 14 erkenning en de 
ontwikkelingen rondom het beroep
Locatie: de Observant te Amersfoort

SPV Regiobijeenkomst  Noord-Holland 
(uitnodigingen worden tzt verstuurd op basis van postcode)

Donderdag 3 juni  van 13.30 tot 17.00 uur
Onderwerp: Heeft de SPV toekomst? 
Met als sprekers: 
Adriaan Jansen, vz Raad van Bestuur GGZ NHN, 
Ivonne van de Padt, hoofd opleidingen spv HvA, 
Irene de Paepe, spv en verpleegkundig specialist, 
Annemiek Wisse, spv en nurse practionar
Locatie: Waarschijnlijk in een strandtent in 
Castricum aan Zee

De nieuwsbrief is een uitgave van de V&VN afdeling SPV en verschijnt 4 x per jaar en indien wenselijk 
incidenteel. Zijn je gegevens niet up to date via ‘Mijn V&VN‘ op de website van www.venvn.nl kun je 
inloggen op je eigen account en je persoonlijke gegevens wijzigen. Vragen of opmerkingen? 
Over lidmaatschap stuur een e-mail naar ledenservice@venvn.nl Of bel (030) 291 89 00. 
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. de afdeling stuur een mail naar informatiecentrum@spv.venvn.nl
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Contactgegevens

Secretariaat V&VN-SPV
Gea Bosma
Churchilllaan 11, 3527 GV  Utrecht
Postbus 8212, 3503 RE  Utrecht
T (030) 291 90 96
informatiecentrum@spv.venvn.nl
www.venvn-spv.nl

CAO GGZ 2009-2011 

digitaal te raadplegen op 
www.venvn-spv.nl → actueel. 
Lees meer over de financiële 
voordelen voor contributie etc.

Verspreid deze nieuwsbrief onder je collega’s!


