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Afscheid van voorzitter Didier Rammers  

Tja...... Het zit erop!
In de afgelopen weken hebben veel mensen me gevraagd hoe het is om het stokje over te 
dragen. Opluchting? Ja! We, en dan heb ik het over het bestuur en ondersteuning, hebben 
hier in de afgelopen jaren naar toegewerkt. Opgelucht dat er een nieuw en stevig bestuur 
staat met gedreven en ervaren SPV-en en een Bureaumanager die aan de slag kan met de 
uitvoering. En opgelucht omdat er best een hoop van mijn schouders valt. Maar er is zeker 
niet alleen opluchting. Het is ook onwezenlijk om te stoppen en gevoelens van teleurstel-
ling, trots, tevredenheid en zorg wisselen elkaar af. Dat is het grote los laten en iets waar 
je met hart en ziel inzat is niet van de een op de andere dag uit je systeem. Ik kijk terug op 
een zeer boeiende periode, waarin ik heel veel ervaring heb opgedaan op verschillende 
niveaus. Het voorzitterschap heeft me absoluut heel veel gebracht. 
Ik wil vanaf deze plek dan ook alle leden en iedereen waar ik de afgelopen jaren mee heb 
samengewerkt oprecht bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking.

Collegiale groet Didier Rammers

Het nieuwe bestuur V&VN-SPV!

Op de voorgrond:  Hans landman (bureaumanager), 

Moniek Obdeijn (bestuurslid), Ilse van Eck (bestuurslid). 

Staand v. links naar rechts; Marcel Smits (vice voorzitter),

Astrid van Gorkom (bestuurslid), Ivonne van der Padt 

(voorzitter), Hans van Dooren (bestuurslid), Leonoor 

Hermanides-Willenborg(bestuurslid)

Losse foto's: Anne Roos van Kessel (bestuurslid), Ad 

Minheere (bestuurslid).

V&VN-SPV heeft een nieuwe organisatie- en bestuursstructuur!

Op de algemene ledenvergadering van 23 mei jl. is met luid applaus het nieuwe bestuur geïnstalleerd en 
is Hans Landman verwelkomt als de nieuwe bureaumanager. Maak kennis in deze extra editie met het uit 
negen leden tellende bestuur en met de nieuwe bureaumanager Hans Landman.
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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. 
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Verspreid deze nieuwsbrief onder je collega’s!

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

Hallo collega’s! 
Sinds april van dit jaar werk ik één dag 
per week voor de V&VN-SPV, als beleids-
medewerker en bureaumanager. Door de 
veranderende bestuursstructuur en werk
wijze is er ruimte ontstaan voor deze functie.
Deze zal ik met enthousiasme en inzet 
vorm gaan geven

Een aantal van jullie kennen mij al, maar 
voor de meesten zal ik toch een nieuw ge-
zicht zijn. Ik zal me hier dan ook even kort 
voorstellen. Ik ben getrouwd, heb kinderen 
en kleinkinderen en woon in Dordrecht. 
Mijn verpleegkundige carrière startte in 
1978 in Utrecht, waar ik als verpleeghulp in 
een ziekenhuis ging werken. Via de oude 
A-verpleegkundige opleiding, de HBO-V en
de MGGZ opleiding heb ik me uiteindelijk 
doorontwikkeld tot Sociaal Psychiatrisch 
Verpleegkundige. 

Tijdens mijn loopbaan heb ik in verschillen-
de settingen en bij verschillende instellingen 
gewerkt. De laatste jaren heb ik vrijgeves-
tigd gewerkt.
De komende tijd zal ik mij vooral bezig 
gaan houden met ‘ingewerkt’ raken in de 
complexe materie van de GGZ organisatie 
en regelgeving, en met het verder uitwerken
van de ingezette herstructurering van de 
SPV-afdeling binnen de V&VN. Natuurlijk 
wil ik vooral ook in contact zijn met jullie 
als collega’s uit het veld. Daarom zal het 
bezoeken van regiobijeenkomsten voor mij 
een grote prioriteit krijgen. Natuurlijk kun je 
ook direct contact met mij opnemen als je 
zaken onder de aandacht van het bestuur 
of de vereniging wilt brengen. 
Je kunt me het snelst per email bereiken: 
h.landman@venvn-spv.nl, maar natuurlijk 
ook telefonisch: T 06 23143581. 

Ik zie er naar uit om de komende jaren 
samen met jullie te werken aan een be-
tere positionering van het beroep Sociaal 
Psychiatrisch verpleegkundige binnen 
de nieuwe GGZ structuren, en aan meer 
erkenning van onze beroepsgroep als vol-
waardige en gekwalifi ceerde GGZ profes-
sionals.

Met vriendelijke groet;
Hans Landman,
Beleidsmedewerker en Bureaumanager bij 
V&VN afdeling SPV.

Hans landman Bureaumanager V&VN-SPV Afscheid Didier 23 mei

V&VN-SPV
Professionaliseringslag

voor nog krachtiger positionering
In het werkveld.


