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Vacatures

Door het rooster van aftreden zijn er vanaf mei 2016 
twee functies vacant binnen het bestuur.
Een voorzitter en een penningmeester. Wij zoeken 
dus kandidaten voor het bestuur, die tevens over-
wegen 1 van deze functies (op termijn) in te willen 
vullen.

Een profiel van deze functies is beschikbaar. 
< Klik hier om te downloaden >

Regio bijeenkomsten in 2015 

Regio bijeenkomsten zijn, zoals het woord al zegt, 
regio gebonden. Een opsomming van de verschil-
lende onderwerpen, vorig jaar, op deze bijeenkom-
sten kan 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.

09-04-2015
Midden Nederland:  Bedden afbouw en ambulante 
opbouw, Klinieken voor Intensieve Behandeling

16-04-2015 
Noord-Holland West: De vele gezichten van stigma

23-04-2015 
Oost-Nederland: De Mat een interactie methodiek

27-05-2015 
Noord-Brabant West + Zeeland: Ratatouille

18-06-2015 
Amsterdam: ‘De eigen kracht van de SPV’

29-10-2015 
Noord-Holland West: ‘KOPP een hoofdzaak’

03-12-2015 
Oost-Nederland: Werken met opstellingen in de 
sociale psychiatrie

Nieuwgierig naar meer:
< Download uitgebreide overzicht 2015 >

Kijk ook eens op onze website: 
< Regionale studiebijeenkomsten >

Regio studiebijeenkomst Noord Brabant West en Zeeland

Op 12 Januari 2016 vond deze 5e regiobijeenkomst voor SPV-en plaats. 
Locatie: het gezellige café op het terrein van de GGZ in Etten-Leur. Dit keer is 
er een lunch voordat de studiemiddag begint en rond lunchtijd komen de SPV-
en binnen gedruppeld. 

Thema van deze studiemiddag is  - in de war – 
Het doel van de middag is niet zo zeer om tot structurele oplossingen te komen 
maar meer om drempels weg te nemen en de betrokken instanties, die in deze 
regio te maken hebben met cliënten die in de war zijn, de mogelijkheid te bieden 
om de verschillende aspecten en invalshoeken aan de hand van een fictieve 
casus uit te wisselen. Hiervoor hebben zoveel mogelijk instanties uitgenodigd 
die betrokken zijn bij ontregelde patiënten. Zo waren er vertegenwoordigd: de 
gemeente; de politie; GGD; woningbouwverenigingen; de eerste hulp van het 
ziekenhuis; verslavingszorg; PAAZ-afdeling en natuurlijk de GGZ.

Onder leiding van dhr. Wim van Dalen van de Gemeente Breda is er een zorg-
conferentie nagespeeld en alle instanties kregen de gelegenheid om hun aan-
deel en benadering in deze casus te presenteren. Het was prachtig om te zien 
hoe, mede dankzij vragen en opmerkingen uit de zaal, helder werd wat de 
verschillende instanties voor elkaar kunnen betekenen en waar we elkaar op 
aanvullen. Natuurlijk komen ook de zaken die niet goed gaan en de bezuini-
gingen aan de orde maar de bijeenkomst heeft zeker geleid tot meer inzicht en 
begrip voor de (on) mogelijkheden van de betrokken instanties. 

In het tweede deel van de middag werd het onderwerp Beroepsgeheim bespro-
ken. Aan de hand van dezelfde casus is bekeken welke (gevoelige) informatie 
je wél en welke je niet kunt delen, zowel als BIG-geregistreerde als bij beroepen 
waarbij geen beroepsgeheim is geregeld. Daar zitten nogal wat verschillen in. 
Irma van Mill, juriste bij GGZ Breburg heeft hierin duidelijkheid gegeven en de 
vragen uit de zaal beantwoord.

Voor meer informatie over deze studiemiddag kun je contact opnemen met: 
Irmgard Schroeijers, SPV Fact Breda en Acute Zorg Regio West
irmgard.schroeijers@novadic-kentron.nl 

Nog niet in je bezit? 

Vraag aan via 
postbus@venvn-spv.nl

http://www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief25-vacature-2016bestuur.pdf
http//:www.venvn-spv.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief25-regiobijeenkomsten-jan2015-jan2016.pdf
http://www.venvn-spv.nl/studiemiddagen/smregionaal.html

