
 
Groups: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen 

LinkedIn leeft onder SPV’en: stand nu 270 
leden! Dagelijks melden zich nieuwe leden voor 
de LinkedIn Group SPV. Marieke de Jong uit 
Amersfoort,het 200ste lid heeft inmiddels het 
boek sociale psychiatrie ontvangen!
Lid worden is heel gemakkelijk, maak een 
LinkedIn account aan, zoek naar 
groep sociaal psychiatrisch 
verpleegkundigen en meldt je 
aan. Voor het 300ste lid ligt er 
ook weer een boek Sociale 
Psychiatrie klaar Doen!
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De Processie van Echternach

Ik kom uit een katholiek nest en moest er vroeger iets voor elkaar komen wat naar 
de mening van mijn moeder te lang duurde dan verzuchte ze; “Het lijkt de processie 
van Echternach wel”. In deze processie liep men drie stappen naar voren en twee 
naar achteren, omdat dat voor teveel verwarring zorgde hebben ze die stappen in 
1947 veranderd.
Het beeld mag duidelijk zijn, sommige dingen gaan trager dan je wil, we zijn het 
afgelopen half jaar druk geweest met het op orde krijgen van het bestuur en het 
schrijven van een nieuw beleidsplan maar helaas kan een aspirant bestuurslid niet 
verder vanwege haar gezondheid. We moeten dan ook weer een stapje terug doen 
en zijn op zoek naar kandidaat bestuursleden. Dus heb je ambitie of wil je een paar 
keer meelopen; meld je!
De opleidingen lopen weer goed en er zijn zelfs tweede groepen gestart dit jaar, 
maar de werkconferentie voor bestuurders ‘toekomstbestendige SPV’ gericht op 
het verankeren van de opleiding konden we helaas niet door laten gaan. De goede 
mensen rond de tafel krijgen was moeilijker dan we dachten. Ook dit was een 
stapje terug. 
Maar we gaan verder ook al is het met drie stappen vooruit en twee terug je gaat 
nog steeds vooruit. Over hoe we dat gaan doen kun je meedenken en praten op de 
komende ALV van 26 mei. En mocht je willen weten hoe ze het nu in Echternach 
doen dan zou ik zeker gaan kijken op de dinsdag na Pinksteren. 

 Didier Rammers Voorzitter

Verspreid deze nieuwsbrief 
onder je collega’s!

De generalist in de GGz

 
Regionale platfoms

Regio Zuid-Oost 
Contactpersoon: 
Piet de Luy, p.d.luy@spv.venvn.nl
Regio Noord-Oost 
Friesland: Contactpersoon Anne Kadijk, 
Anne.Kadijk@ggzfriesland.nl
Groningen: Contactpersoon: vacant?
Regio Midden 
Contactpersoon: Huub Smits, 
h.smits@spv.venvn.nl
Regio Oost
Contacpersonen: Ellen Lommerse 
E.Lommerse@Tactus.nl
Teó Visser teovisser@solcon.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

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september

Op 26 mei as. wordt de 3 minuten 
durende fi lm ‘De SPV als generalist’ 
gelanceerd tijdens de ALV en de stu-
diemiddag. De fi lm zal worden gebruikt 
voor promotie en worden geplaatst op 
YouTube, LinkedIn etc. om zo de SPV 
onder de aandacht te brengen!

Première

De rode loper kan uit!!

Verspreid deze nieuwsbrief 

Registratie is geopend!

Zin in een uitdagende en prikkelende 
tweedaagse nascholing dit jaar in het 
kader van contextueel werken! 
Dat kan op 6 en 7 oktober 2011 in Hotel 
Zuiderduin in Egmond aan Zee.
Voor meer informatie en registratie kijk 
op SPV aan Zee www.spvaanzee.nl

SPV aan Zee 2011 
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Eerste regionale avond bijeenkomst 
van Oost-Nederland een succes! 
Op 24 maart j.l. vond de eerste regionale studie 
avond plaats voor de provincies; Flevoland, Drenthe, 
Overijssel en Gelder-land in de 'Oranjehof' in Wezep. 
Het thema was ‘Sociale context in de sociale 
psychiatrie’. Drie zeer ervaren sprekers gaven drie 
workshops. De deelnemers konden tussen 18.00 
en 19.00 uur een driegangen menu nuttigen onder 
het motto; “geef ze brood en daarna het woord”. 
Ongeveer 25 mensen maakte hier gebruik van. 
De “Oranjehof” is hiervoor een geschikte locatie 
met een kantine, grote zaal, leslokalen en een 
prachtige tuin met diverse “leefkuilen”. 
Na een korte inleiding werden de ongeveer vijftig 
deelnemers verdeelt in drie groepen. Medeorga-
nisator Téo Visser, docent Rudolf Schaaf en Ben 
Venneman verzorgden ieder een workshop. Het 
was voor één ieder fl ink aanpoten en de voorzitter 
hield met behulp van een bel de vaart er in. 
De onderwerpen waren divers en de deelnemers 
waren positief. 22 September a.s. vindt de tweede 
studie avond plaats. Wederom in de ‘Oranjehof’. 
Dit keer staat het onderwerp sociale psychiatrie en 
middelengebruik op het programma. Dank aan de 
organisatoren: Ellen Lommerse en Teó Visser.

GEZOCHT 

Bestuursleden!
Het bestuur is dringend op zoek naar uitbreiding van het bestuur. 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 ervaring 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, doorzettings-
vermogen, netwerksensitiviteit en humor zijn daarbij welkome eigenschappen. 
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. Voor meer informatie:
Didier Rammers, voorzitter, T 06-51129170, d.rammers@spv.venvn.nl

Spv’en werkzaam in de V&V sector!
Carina Veraart is werkzaam als SPV in de V&V sector. Ze is op zoek naar SPV’en 
die ook werkzaam zijn in deze sector en wil graag ervaringen uit wisselen hoe de 
SPV functie vorm gegeven wordt in verpleeg/verzorgingshuizen en de thuiszorg. 
Graag je reactie naar Carina.Veraart@tanteLouise-Vivensis.nl

Spv’en met hart voor de regiobijeenkomsten!
Piet de Luy van Regio Zuid-Oost en Irmgard Schroeiers van Regio Zeeland zijn 
beide op zoek naar een enthousiaste mede organisator voor het organiseren van 
regiobijeenkomsten. Interesse!!! Mail naar informatiecentrum@spv.venvn.nl

Aandacht voor coöperatie De Zorgprofessional
Beste collega's SPV, ik wil graag een dringende oproep doen.
Heb jij het gevoel dat je baas je werk en kwaliteit wel met de mond waardeert, maar 
niet met beleid? Er is een heel goede remedie: Help een alternatief ontwikkelen. 
De mogelijkheid om als zelfstandige aan het werk te gaan biedt jou een alternatief, 
en maakt ook werkgevers zich zeer bewust van de arbeidsmarkt: ze worden vrien-
delijker voor goed personeel. De instellingen werken actief tegen dat verpleegkun-
digen als zelfstandigen kunnen werken. Dat is NIET in jouw en mijn belang. Maar 
er is een goed alternatief: Coöperatie De zorgprofessional is ontstaan vanuit ver-
pleegkundigen, en is al lang hard aan het werk om het alternatief te ontwikkelen. 
De AWBZ-erkende coöperatie schept voorwaarden voor aangesloten zelfstandigen 
die via de ledenraad de baas zijn over de coöperatie. 
Dus je HOEFT geen zelfstandige te worden maar de MOGELIJKHEID om dat -ooit-
te doen werkt in jouw belang. Het maakt je baas een stuk alerter als die weet dat 
jij een goed alternatief hebt, en voor maar €10,- ben je "vriend" van de coöperatie, 
en ontwikkelen ze dit alternatief verder uit en krijg je door eenvoudig lid te worden 
toegang tot slimme declaratie-software. procedurele voorwaarden en ben je met 
een aanmelding bij de kamer van Koophandel klaar. 
Het moet toch mogelijk zijn om een paar duizend "vrienden" te krijgen: en zullen 
we dan eens kijken of de CAO verslechtert, of dat je juist de ruimte krijgt om je vak 
uit te oefenen omdat je baas je niet kwijt wilt??
Dat 10-tje zorgt voor meer rendement in je CAO dan je vakbondscontributie !!
DOEN!, jij, ik en de hele zorg in Nederland wordt er beter van. 

Maarten Steverink. Zelfstandig SPV, 
msteverink@praktijksteverink.nl
Enthousiast lid van de Coöperatie De ZORGPROFESSIONAL. 

Zie website van de coöperatie De ZORGPROFESSIONAL voor verdere informatie

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

830 >

Aantal inschrijvingen SPV in het deskundig-
heidsgebied SPV groeit gestaag!
informatiecentrum@spv.venvn.nl

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

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

http://www.dezorgprofessional.nl/


Agenda

Algemene Ledenvergadering (ALV) V&VN-SPV
Donderdag 26 mei 2011 10.00 - 12.15 uur
Donderdag 24 november 2011 10.00 - 12.15 uur
Musketon Utrecht Lunetten

Studiemiddag V&VN-SPV
Donderdag 26 mei 2011 10.00 - 12.15 uur 
met als onderwerp ‘Moeilijke mensen’
Donderdag 24 november 2011 10.00 - 12.15 uur 
met als onderwerp ‘Crisis’
Musketon Utrecht Lunetten

SPV Regiobijeenkomst Noord-Holland
Donderdag 19 mei 2011 van 13.30-17.00 
Onderwerp: Digitale revolutie en de SPV!
Witte kerkje op Duin en Bosch terrein Castricum

Donderdag 3 november 2011
Onderwerp: Wijkgericht samenwerken in alle sectoren
(onder voorbehoud)
Kasteel Assumburg in Heemskerk 
(uitnodigingen worden tzt verstuurd op basis van postcode)

Donderdag 24 mei 2012 en 8 november 2012. 

SPV Regiobijeenkomst Oost-Nederland
Donderdag 22 september 2011 van 19.00-22.00 uur
Onderwerp: Middelengebruik/verslaving in de sociale 
psychiatrie
Oranjehof (Centrum voor relatie en gezin) Wezep 
bij Zwolle 
(uitnodigingen worden tzt verstuurd op basis van postcode)

SPV Regiobijeenkomst Midden-Nederland
Donderdag 9 juni 2011 van 13.30-17.00 uur
Onderwerp: Leefstijlcoaching en schematherapie, 
wat kun je ermee als SPV?
De Veste op het terrein Zon&Schild, 
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort

SPV Regiobijeenkomst Noord-Nederland
Planning najaar 2011

SPV aan zee 2011
Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2011
Thema: 'Contextueel werken'
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee
Voor informatie zie www.spvaanzee.nl
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Oproepen

Uitgesproken SPV! Stuur je verhaal in!! 
Dit is de werktitel van een verhalenbundel die we willen gaan samenstellen. 
Een aantal mooie verhalen hebben we inmiddels ontvangen van SPV’en maar 
er zijn vast meer SPV’en die prachtige verhalen kunnen vertellen over hun 
werk. De verhalen worden gebundeld en met dit boekje willen we het vak onder 
de aandacht brengen en laten zien welke plek we innemen in de GGZ. Heb je 
een goed verhaal? Schroom dan niet en schrijf het op! in niet meer dan 3000 
woorden, vanuit de eerste persoon en het zou helemaal mooi zijn als je in het 
verhaal ook nog je besluitvorming of professionele overwegingen mee kan 
nemen. Je verhalen kun je opsturen naar: 
Uitgesproken SPV! informatiecentrum@spv.venvn.nl

Huilen tijdens therapie
Moeten therapeuten van steen zijn? Hoe denkt u over een therapeut die wel 
eens een traan laat tijdens een therapiesessie? Heeft u zelf wel eens gehuild 
tijdens een therapiesessie? En wat vindt u eigenlijk van de tranen van een 
cliënt en hoe gaat u daarmee om?
Ik onderzoek de ervaringen met en de attitudes ten aanzien van huilen tijdens 
therapie, vanuit het standpunt van de therapeut. Het onderzoek staat onder 
supervisie staat van Prof. dr. A Vingerhoets, een expert op het gebied van huilen. 
Ik zoek nog sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, psychothera-
peuten, psychiaters en andere hulpverleners, zowel mensen met veel ervaring 
als nieuwkomers, die willen deelnemen aan dit onderzoek. Deelnemen kost u 
ongeveer 20 minuten en levert inzicht op in uw eigen attitudes hieromtrent. 
De resultaten zullen worden vergeleken met die van vergelijkbare onderzoeken 
in Australië en Californië. Het is ook de bedoeling om hierover te rapporteren in 
een wetenschappelijk vaktijdschrift. 
Ik zou er enorm mee geholpen zijn als ook u de vragenlijst – geheel anoniem – 
wil invullen! U kunt hem invullen op de hiergenoemde website: 
Huilentijdenstherapie website.
Voor wie de voorkeur geeft aan een papieren versie, ook dat is mogelijk. Stuur 
mij dan een mail en u krijgt de vragenlijst met een portvrije antwoordenvelop 
toegestuurd. Wanneer u interesse heeft in een kort verslag van de uitkomsten 
of als u nog andere vragen en/of opmerkingen over het onderzoek hebt, mail 
gerust! Alvast bedankt en zegt het voort!!
Catelijne ’t Lam, Studente Klinische Psychologie – Universiteit van Tilburg
onderzoeknaarhuilentijdenstherapie@live.nl

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

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

Verspreid deze 
nieuwsbrief 
onder je 
collega’s!

http://webapp.uvt.nl/fsw/spitsjohn.QQ.frmIndex104?v_lijst_random_id=-1363895478

