
Expertise database

Op mei 2016 is het strategisch beleidsplan door de ledenvergadering vastgesteld.
In november 2016 is groen licht gegeven voor het hieraan gerelateerde actieplan 
2017-2018.Om dit actieplan handen en voeten te geven is het nodig dat we weten 
welke leden we kunnen benaderen om ons te informeren en waar mogelijk te parti-
ciperen in bijvoorbeeld een werkgroep, project of klankbordgroep.
We nodigen je dan ook uit om je in te schrijven in deze database, ook wanneer je 
minder ervaring hebt maar wel geïnteresseerd bent in het betreffende onderwerp.

We gaan vertrouwelijk met de gegevens om en zullen minstens 1x per jaar via een 
e-mail bij je checken of inschrijving gehandhaafd, gewijzigd of beëindigd moet worden.

Je kunt voor meerdere opties / gebieden kiezen. Er is een werkgroepje geformeerd 
die in de toekomst verdere verbeteringen en verfijningen voor deze database zullen 
uitwerken. Uiteraard is jou reactie, die je ook kwijt kunt in deze database, welkom.

Ga naar de expertise database!
Nandl Lokhorst, voorzitter V&VN-SPV

De regionale studie bijeenkomsten

Midden Nederland 5 april 2017
Ontwikkeling van buurtteams en de 
transitie WMO naar de gemeente

Noord Holland West 20 april 2017 
Forensische psychiatrie in de wijk: 
delinquent of patiënt?
<Zie presentaties van deze bijeenkomst>

Noord Brabant Oost 8 juni 2017
“Verward in Nederland”
Klik op onderstaande foto voor een 
impressie in beeld.

Eerste uitgave 2017 van SP 
“Verward in Nederland”

Een speciale uitgave waar onze collega 
Dr. Bauke Koekkoek, sociaal psychiatrisch
verpleegkundige, epidemioloog en 
gepromoveerd in de sociale wetenschap-
pen vragen stelt en beantwoord “Hoe 
om te gaan met mensen met psychische 
stoornissen”.

‘Dit boek is opvallend toegankelijk 
geschreven, met een goed gevoel voor 

de vele vragen die opkomen bij iedereen 
die zich in de geestelijke gezondheids-

zorg verdiept.’
Prof. dr. Paul Schnabel, 
Universiteit Utrecht.
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Agendatip: 

In afwijking van andere keren zal de 
studiemiddag van 16 november een 16 november een 16 november
hele dag zijn. 
Aristo zalen te Utrecht – Lunetten.

Gegevens bestuursleden 

Nandl Lokhorst voorzitter
n.lokhorst@venvn-spv.nl

Richard Touw bestuurslid
r.touw@venvn-spv.nl

Vacature aspirant bestuurslid
Meldt je aan bij de voorzitter

V&VN-SPV

We zijn op zoek naar mede-beheerders
voor zowel Twitter als Facebook pagina’s.
Stuur ons een mail wanneer je mee wilt 
doen postbus@venvn-spv.nl 

Blijf ons volgen op:

          VenVN_SPV

http://fd8.formdesk.com/spv/expertise
http://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smregionaal.html
https://youtu.be/91m-MF1FEHk
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In iedere nieuwsbrief gaat Richard Touw 
op zoek naar een SPV collega om hem 
of haar in the spotlight te zetten. Dit keer: 
Arjan Bosch, SPV sinds 1970. 

Ik ontmoette hem in een eigenzinnig huis
in een mooie groene omgeving in Vlaar-
dingen. Ruim dertig jaar gewerkt binnen 
de GGZ, hij viel in 1970 voor het beroep 
van SPV toen hij als B verpleegkundige
binnen de kliniek een SPV op de afde-
ling ontmoette. Arjan was direct verkocht 
voor het werk van de SPV. Hij is een man 

die leeft en keuzes maakt op momenten/
schakelingen in het leven. De laatste 
jaren heeft hij als ZZP-er gewerkt. Hij laat 
zich graag verleiden. Zo ziet hij ook
het contact met zijn klanten als ZZP. Hij 
heeft op zijn website (www.mentoor.nl) 
een filmpje gemaakt waarin hij oploopt 
met een vrouwelijke klant buiten in een 
parkachtige omgeving. Hij behandelt geen 
klanten uit een bepaalde doelgroep. Hij 
kan iets met klanten of niet, er is wel of 
geen verbinding! Hij is gewoon SPV, waar 
en hoe hij het beroep uitvoert is iedere 
keer weer verschillend. Hij noemt zijn 
werk op zijn website als: mentale begelei-
ding met de volgende uitspraak/gedachte: 

“Vereerd voelde ik mij elke keer, als ik 
mensen zie groeien, hun doelen zie 
bereiken, met beide benen op de grond 
komen…..En daar mag ik een bijdrage 
aan leveren….”
Dit zegt veel over hoe hij naar het be-
roep kijkt van de SPV. Het omgaan met 
mensen is zijn passie. Hij vindt de SPV 

de beroepskracht van het uitvoerende 
werk maatschappelijk van grote waarde 
want wie zorgt er voor de suïcidale patiënt 
thuis? De SPV-en zijn de allrounders en
de “ogen” (=psychologen etc..) zijn de 
specialisten. Hij vindt het belangrijk dat 
de beroepsgroep zich verder gaat orga-
niseren binnen de GGZ branche. Wij 
moeten opkomen voor onze belangen, 
laat je horen. 
Hoe verder met de SPV? De HBOV kan 
ambulant verpleegkundige worden, een 
GGZ verpleegkundige kan toewerken 
naar de functie van junior SPV. Met een
specialisatie kun je verpleegkundig 
specialist SPV worden. Wil je je blijven 
bemoeien met de psychiatrische patiënt 
binnen zijn omgeving/maatschappelijk 
context? Blijf dan SPV, de naam geeft 
precies weer wat je doet immers!

p.s. als ZZP-er is het mogelijk om je bij
Zorgprofessional aan te sluiten om 
gezamenlijk sterker te staan binnen de 
zorgwereld. www.dezorgprofessional.nl

De studiemiddag

Deze landelijke studiemiddag is door de aanwezigen 
beoordeeld met een gemiddelde van 8
De middagvoorzitter, Richard Touw opende het programma 
“Nieuwe inzichten in de GGZ” om vervolgens de sprekers het 
woord te geven met onderwerpen als:
Vereende kracht. Naar een nieuwe kijk op helpen
Werken in de Nieuwe GGZ
Verbinding maken door lichaamsgerichte benadering
Bouwen aan herstel, de Yucel methode.

ALV en Studiemiddag van 18 mei 2017

Een impressie in beeld 
van deze ledenvergade-
ring kun je bekijken door 
op deze foto te klikken:

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 contactgege-
vens 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 info@venvn.nl of info@venvn.nl (030) 291 90 50.

De presentaties staan in-
middels op onze website: 
< Presentaties studie-
middag 18 mei 2017 > 
Ook van deze middag is 
er een impressie in beeld 
gemaakt. Klik daarvoor 
op deze foto.

De nieuwsbrief is een uitgave van de cie communicatie 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

De SPV in "The Spotlight"  

http://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smarchief.html
https://youtu.be/lgvXKgsGCzI
https://youtu.be/a9LFzarr2Hw



