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Dag collega’s,

De nieuwsbrief is een uitgave
van de commissie communicatie
Eindredactie: Frans van Vugt

Wat een geweldige dag was onze jubileumviering op 20 mei 2022. De berichten in
deze nieuwsbrief en de foto’s zijn daar getuigen van. Het geeft mij een trots gevoel
dat ik vanaf deze datum voorzitter mag zijn van onze afdeling SPV. De erfenis die
Nandl Lokhorst heeft nagelaten voordat ze de voorzittershamer over droeg is een
gedegen basis om deze start te kunnen maken. En dan zijn er op dit moment ook
reeds drie collega’s die het bestuur mee gaan versterken, met een vierde kandidaat praten we nog verder.

Algemeen en redactie:
postbus@venvn-spv.nl
www.venvn-spv.nl

Gegevens bestuursleden
Marlous Zuiderveld voorzitter
m.zuiderveld@venvn-spv.nl
Pascale van Damme lid
p.v.damme@venvn-spv.nl
Mirre Nijman lid
m.nijman@venvn.nl
Aspirant bestuursleden
Lianne de Vries
Hendrik-Jan van Essen
Govert van Opbergen
Via postbus@venvn-spv.nl

Stil zitten is er niet bij. De toekenning van een eigen AGB code heeft naast een
groot aantal nieuwe leden ook diverse vragen in het werkveld opgeroepen. We
krijgen dan ook vragen over bevoegdheden en toekomstige verwachtingen en effecten. Niet overal hebben we nu antwoord op, maar we verzamelen deze vragen
en gaan op pad om een antwoord te krijgen en jullie verder te informeren. Ik vraag
wel jullie begrip dat dit langer kan duren nu de overleg mogelijkheden door de
vakantieperiode beperkt zijn.
Hou ook onze website in de gaten voor actuele berichtgeving over onderwerpen
die voor ons beroep relevant zijn. Een goednieuws bericht wat ik kan melden is dat
we sinds februari 285 nieuwe leden erbij hebben, de afdeling kent nu 1540 leden.
Ik wil jullie allemaal een goede vakantieperiode toewensen en blijf gezond.
Marlous Zuiderveld, voorzitter V&VN-SPV

Jubileum bijeenkomst succesvol

www.venvn-spv.nl
Bert Wijnmaalen beheerder
Eelco Dessauvagie beheerder
Webmasters@venvn-spv.nl
Webredactie@venvn-spv.nl

Blijf ons volgen op:
VenVN_SPV
V&VN afdeling SPV

Een succesvolle jubileum dag van onze 40-jarige viering. Goed bezocht met 210
deelnemers en tevens goed beoordeeld. Zowel de locatie Leerhotel Het Klooster in
Amersfoort als het programma kregen een dikke voldoende met een gemiddeld van
8,1 op de evaluatieformulieren die ’s middags werden uitgereikt.

VenVNSPV

Ook ’s morgens tijdens de ledenvergadering waren 160 aanwezigen getuigen van
betrokkenheid bij de vereniging. Uiteraard was daarbij ook veel belangstelling voor
het toekennen van een eigen AGB-code voor de SPV.
>>
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>> Een trotse ploeg werkers aan de hernieuwde website www.
venvn-spv.nl gaven een kijkje in deze nieuwe online omgeving
en ontvingen applaus van de leden.
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Niet alle onderdelen zijn op dit moment al beschikbaar voor publicatie maar de presentatie van de voortgang project 'Herijken
en actualiseren expertisegebied en positionering sociaal
psychiatrisch verpleegkundige' in samenwerking met het
organisatiebureau Bosman & Vos is reeds <hier te downloaden>
en in te zien.
Bianca Buurman, bestuursvoorzitter van de V&VN feliciteert de
afdeling met deze mijlpaal van 40 jaar jubileum. Tevens staat ze
stil bij de betekenis van het voorzitterschap van een afdeling SPV.
Uit het overzicht blijkt dat de eerste voorzitter en oprichter van
de afdeling SPV (vroegere NVSPV) Hans de Vos is.
Hij is nog steeds betrokken
en vandaag ook aanwezig.
Namens het bestuur van
de afdeling benoemd ze
Hans tot ere-lid van de
V&VN-SPV.

Een bijzonder moment was ook de wisseling van het voorzitterschap. Na dank aan Nandl Lokhorst voor haar voorzitterschap
in de laatste 6 jaar werd vervolgens met algemene instemming
Marlous Zuiderveld, die vandaag de inleiding voor deze nieuwsbrief mocht schrijven, aangesteld als nieuwe voorzitter van de
V&VN afdeling SPV

Het verslag van de ledenvergadering 20 mei 2022 is <hier in te
zien en te downloaden>.
De middag was sfeervol en interactief niet in de laatste plaats
door het voortreffelijke voorzitterschap van Sabine Uitslag, die
tevens theater en een muziekband meebracht om een gevarieerd programma aan te bieden.

Er is meer gebeurd, in een later stadium maken we daar verslag
van, we sluiten af met een sfeerfoto van de avond en een foto
impressie van de dag te bekijken op youtube.
Foto impressie:<klik hier>
■
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Bijeenkomst kandidaat bestuursleden op 14 juni 2022
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Voorbeeld website nieuws op 30 juni 2022
< Actuele onderwerpen lees je hier >

Een werving actie voor kandidaat bestuursleden leverde 6 kandidaten op waarvan er twee zich terug trokken. Met de kandidaten werd een bijeenkomst belegd
om kennis te maken en hun te informeren over de afdeling als organisatie en
de huidige dossiers die spelen. Voor 1 kandidaat was deze bijeenkomst niet in
de agenda te plaatsen en komt later aan de orde.
De bijeenkomst en kennismaking was succesvol en de kandidaten Lianne de
Vries, Hendrik-Jan van Essen en Govert van Opbergen zijn als aspirant
bestuursleden toegetreden. Na de zomervakantie gaan ze zich verder voorstellen aan de leden.

Nieuw expertisegebied sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Het expertisegebied beschrijft de maatschappelijke functie, de waarde en de
competenties van de SPV. Het is relevant voor SPV-en zelf, voor opleiders en
het vormt de basis voor het kwaliteitsregister en voor tuchtrecht. De huidige
versie van het expertise gebied is in 2014 gepubliceerd. Sinds die tijd zijn er
nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Daarom heeft V&VN SPV besloten om het
expertise te actualiseren.
In de eerste helft van het jaar is al een aantal stappen gezet. Een werkgroep
van SPV-en en een klankbordgroep van opleiders en experts hebben gekeken
op welke punten actualisatie nodig is. In de zomermaanden wordt een eerste
concept geschreven. In september komt een redactieraad bij elkaar. Deze
bestaat uit een aantal SPV-en, experts en opleiders, we zijn momenteel bezig
deze samen te stellen.
Tenslotte kan elke SPV die wil nog een reactie geven in online bijeenkomsten.
Aan hen wordt gevraagd om mee te lezen en we organiseren twee digitale
bijeenkomsten waar je uit kunt kiezen om een reactie te geven. In de eerst
volgende nieuwsbrief maken we de data voor deze bijeenkomsten bekend.
Het nieuwe expertisegebied wordt op 17 november voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Redactie nieuwsbrief V&VN-SPV
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.

De nieuwsbrief is een uitgave van de commissie communicatie.
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
postbus@venvn-spv.nl

