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Gegevens bestuursleden

Mijn eerste stukje
Hallo allemaal,
Mijn eerste stukje als voorzitter van onze vereniging. De afgelopen twee maanden
is er weer veel gebeurd binnen GGZ land, zoals het tweede tussenrapport van het
aanjaagteam over verwarde personen, de wachtlijsten in de jeugd ggz of het idee
van de NIP over de POH GGZ. Maar zelf wil ik het kort even hebben over onze laatste
ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering, toen het beleidsplan voor de komende jaren werd besproken, ontstond er een zeer leuke, maar vooral een enthousiaste discussie over hoe er
gedacht wordt over de toekomst van onze vereniging.
Het toen goedgekeurde beleidsplan (zie verderop meer) moet nu worden omgezet in
een actieplan en daar hebben wij jullie voor nodig. Zonder jullie steun is het gewoon
niet mogelijk. Tijdens de vergadering hebben zich al verschillende leden opgegeven
om actief te worden voor de vereniging. Meer aanmeldingen zijn echter zeer welkom.
Ik ben mij er erg van bewust dat iedereen het heel erg druk heeft met werk en privéleven, maar om een idee te geven van de tijdsdruk: het is ongeveer vier maal per
jaar een aantal uren. Wie o wie zou zijn/ haar ideeën en ervaringen willen delen
met andere SPV-en om vorm te geven en mee te denken aan een activiteitenplan.
Je kunt je opgeven bij mij (n.lokhorst@venvn-spv.nl of via postbus@venvn-spv.nl).
Voor nu wil ik iedereen veel leesplezier en een fijne vakantie toewensen.
Nandl Lokhorst, voorzitter V&VN-SPV
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De SPV in "The Spotlight"
In iedere nieuwsbrief gaat Richard Touw op zoek naar een SPV collega om hem of
haar in the spotlight te zetten. Dit keer: Martijn Versloot.
Na jaren in de kliniek van de Meregaard (GGZ
Centraal) in Almere te hebben gewerkt is hij
sinds maart 2016 een nieuwe SPV! En wat voor
één! Hij woont in Almere met zijn vrouw en hij
heeft twee kinderen.
Hij praat graag over zijn functie als SPV in de
crisisdienst. Zijn passie is de sociale acute psychiatrie. Niet weten wat je aantreft als je bij de
cliënt in zijn leefwereld binnenstapt! Stabiliteit
brengen, het systeem betrekken en samen er
voor zorgen dat de rust terugkeert.
Wie staat er zo dicht bij de psychiatrische cliënt als wij, de SPV? De opleiding tot
SPV heeft hem kansen gegeven om dit te gaan doen. Hij denkt dat onze beroepsgroep altijd nodig blijft. De verwarde personen waar in de media/maatschappij zoveel over te doen is heeft de SPV nodig, wie anders? Hij nodigt verpleegkundigen
graag uit om de SPV opleiding te gaan doen. Ga vooral SPV worden!
Hij wil als verpleegkundige uit het werkveld van de psychiatrie ook gehoord worden! In
mei 2015 was er een GGZ hoorzitting in de tweede kamer waar gesproken zou worden
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over verbetering van de kwaliteitszorg. Hij
heeft op eigen conto een brief geschreven
met het verzoek om uitgenodigd te worden
om hierover mee te praten in plaats van
alleen BoBo's. Hij werd tot zijn verrassing
uitgenodigd, zijn paper is op internet verschenen en hij is geïnterviewd door een
journalist. (Zie de links onderaan dit artikel).
SPV: laat je horen en profileer je als beroepsgroep is de boodschap van Martijn.
Voorbeeld politiek overleg over deze hoorzitting waar Martijn aan heeft deelgenomen:
<Kamerstuk 2e kamer>
En in de pers:
<Hoe gevaarlijk is de verwarde man?>

Blijf ons volgen op:
VenVN_SPV
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De ledenvergadering heeft in samenspraak met het bestuur
op 19 mei 2016 het strategisch beleidsplan van de afdeling
vastgesteld voor de jaren 2016-2018
De afdeling SPV van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland is de beroepsvereniging van SPV-en, of je nou in loondienst werkt of als zelfstandige. In de zorg
en in de GGz in het bijzonder verandert veel en dat heeft invloed op de organisaties
en jou als SPV. De veranderingen zijn nog gaande en daar heb je zeker in de praktijk mee te maken. Het bestuur van de afdeling SPV ziet in de veranderingen zowel
kansen als bedreigingen. Om hierin onze koers te bepalen hebben we de afgelopen
tijd discussies gevoerd hoe we de kansen kunnen pakken en de bedreigingen het
hoofd bieden. Het bestuur hoopt dat onze speerpunten ook jou inspireren om mee te
werken, in je eigen werk, in je regio of in landelijke commissies. Daarnaast is het belangrijk dat we andere verpleegkundigen in de GGz motiveren om óók voor het vak
SPV te kiezen, want door de vergrijzing is komende jaren een flinke instroom nodig.

Strategisch beleidsplan V&VN-SPV 2016-2018
Achtereenvolgens komen aan bod:
• missie van de SPV-afdeling en visie op de toekomst
• wat de afdeling SPV daarvoor inzet
• externe analyse
• kansen en bedreigingen
• interne analyse
• sterke en zwakke punten van de SPV-afdeling
• strategie en speerpunten
Download het document: <Strategisch beleidsplan SPV 2016-2018> of
Een korte versie: <Samenvatting strategisch beleidsplan 2016-2018>

Vacatures bestuur V&VN-SPV
Door het rooster van aftreden zijn er vanaf
mei 2016 twee vacatures binnen het bestuur.Wij zoeken dus kandidaten voor het
bestuur. Wanneer je hier voor voelt draai
je eerst een half jaar mee als aspirant.
Daarna neem je het besluit een benoeming
voor te leggen aan de ledenvergadering.
Stuur een mail naar bestuur@venvn-spv.nl
zodat we contact op kunnen nemen om
daarover van gedachten te wisselen.

Lid of donateur en de nieuwsbrief niet ontvangen?
Het kan zijn dat een collega je heeft geattendeerd op deze nieuwsbrief terwijl je deze
zelf niet ontvangen hebt.
Mogelijk klopt je email adres niet meer, controleer dat bij je contactgegevens V&VN
Hiervoor log je eerst in met het e-mailadres waarop je de mail van V&VN hebt ontvangen om een wachtwoord aan te maken. Ga daarna naar 'Wijzig gegevens' in de
rechterbalk. Klik hier op de knop 'Wijzig gegevens' naast je e-mailadres en wachtwoord. Nu kun je je e-mailadres aanpassen.
Lukt dat niet: info@venvn.nl of (030) 291 90 50.
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Regio bijeenkomsten
Regio bijeenkomsten zijn, zoals het woord
al zegt, regio gebonden. Een opsomming
van de verschillende onderwerpen, op
deze bijeenkomsten kan een inspiratie
zijn voor andere regio’s.
Wil je meer informatie, ook wanneer je in
je eigen regio met ondersteuning zo’n middag wilt organiseren, stuur dan een email
naar postbus@venvn-spv.nl onder vermelding van regiobijeenkomst.
Midden Nederland april 2016
Schrijven is schr. en de Yucelmethode
• Willem Gotink: Schrijven is schr.
• 	Mehmet Yucel: De Yucelmethode
(Website)

Beelden van de ledenvergadering en studiemiddag 19 mei 2016
Tijdens de ledenvergadering zijn Ivonne van der Padt en Hans van Dooren volgens
rooster afgetreden en niet herkiesbaar. Bijzonder was dat Ivonne op deze dag ook
jarig was en dat hebben we natuurlijk niet helemaal voorbij laten gaan.
Daar hebben we een kort filmpje van. Tevens zijn er impressies gemaakt in de vorm
van beelden van de ledenvergadering en de studiemiddag.
<Klik hier voor een weergave hiervan> of klik op de foto’s!

Noord Holland West mei 2016
GGZ vlucht niet voor vluchtelingen
• Erna Lucas: Werken met vluchtelingen
• 	Martine Goeman: Procedures en
Defence for Children
• 	Paul van de Eng: Sociale psychiatrie
op het AZC
• 	Mariëtte Stegerhoek:Transculturele
systeem-therapie
Kijk voor de presentaties op onze website:
<Regionale studiebijeenkomsten>

Van de studiemiddag zijn van alle sprekers presentaties op onze website te downloaden. Ga daarvoor naar <Archief studiemiddagen V&VN-SPV>

"Crisissituaties in de dagelijkse praktijk van de SPV"
met als dagvoorzitter Richard Touw
• Ervaringen van patiënten na contact met de crisisdienst
Presentatie door mevrouw Thea Daggenvoorde
• Dialectische Gedragstherapie – basisprincipes, ook in crisis
Presentatie door mevrouw Josha Louwerse en Ursula Witteveen
• Medicatie na uitschrijven IBS
Presentatie door mevrouw Jolanda Stobbe
• Yoga en Mindfulness in Crisis
Presentatie door mevrouw Nanon Wissink-Lahnstein
• Het effect van de hulpverlener op een crisis
Presentatie door de heren Lieuwe Krol en Anne Kadijk

De komende ledenvergadering en studiemiddag
Donderdag 17 november 2016, 13.00 – 17.15 uur
Aristo zalen Lunetten Utrecht

Verspreid deze nieuwsbrief
onder je collega’s!

De nieuwsbrief is een uitgave van de PR-commissie en verschijnt Verschijnt 1 maal per 2 maanden.
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 info@venvn.nl of bel (030) 291 90 50.
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. de afdeling; stuur een mail naar informatiecentrum@spv.venvn.nl

