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Hoe wordt je SPV

Wat kan een SPV

Waar werkt de SPV

Wat is een SPV
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Uitgangspunten voor traject positionering

Traject is in zichzelf een interventie. Werken aan positionering.

Starten vanuit sociaal psychiatrisch verpleegkundigen  
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Werkgroep
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Kernpunten

– Wat maakt positionering een belangrijk onderwerp voor jou?

– Waar zit het precies in? Hoe zit het met positionering?

– Wat vind je de belangrijkste kenmerken van de SPV?

– Hoe ziet de ideale wereld er uit?

– Wat kan je als SPV doen om positie te versterken?
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Werkgroep 10 SPV

Drie bijeenkomsten met  in totaal 100 SPV-en
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Probleemstelling

1. De kennis- en expertise van de SPV wordt onvoldoende benut door werkgevers, 

andere professionals.

2. De SPV is binnen de organisatie niet goed georganiseerd als groep, de SPV is 

niet zichtbaar genoeg. 

3. Het profiel van de SPV ten opzichte van andere professionals is niet scherp en 

duidelijk.

4. Het vak van de SPV is onvoldoende gedefinieerd, onderzocht en onderbouwd. 

5. Randvoorwaarden voor de SPV zijn onvoldoende op orde (scholingsbudget, 

mate van autonomie, mate van verantwoordelijkheid, inschaling).
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Wat is nodig voor een betere positionering:  

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige:

1. Wees assertiever, laat je meer zien

2. Laat meerwaarde zien aan bestuur, beleid en politiek

3. Wees zelf actief in hestuur, Raden van Toezicht, beleid en politiek

4. Positioneer je scherper t.o.v. ander professionals

5. Hou je nog meer bezig met ontwikkeling van het vak

6. Zorg voor een eigen betaalcode bij de verzekeraar ☺

7. Registreer je in het kwaliteitsregister 
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Werkgroep

200 SPV 

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders
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Gevoerde reflectiegesprekken:

• Cliënten, cliëntenraad

• Collega´s (psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, 

orthopedagoog, specialist ouderen geneeskunde, casemanager)

• Studenten (SPV, psychologie) 

• Personeelsfunctionaris, opleidingsfunctionaris, 

• Beleidsmedewerkers gemeente, wethouder, gemeenteraad

• Ondernemingsraad

• Managers, directeuren, coördinatoren, hoofd behandeldienst

• Zorgverzekeraars 

• Huisartsen

• Branche/ en beroepsorganisaties (Nederlandse GGZ, LHV, LVVP, ZN)

Acute psychiatrie, Jeugdpsychiatrie, VVT, Justitiële inrichting, opleidingen, 

huisartsenzorg,  OGGZ, eigen praktijk, gemeente.
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Drie vragen:

1. Waar ligt wat jullie betreft vooral de kracht van de 

SPV? Wat is de waarde van de SPV? 

2. In hoeverre zijn jullie het er mee eens dat de SPV-en 

beter gepositioneerd moeten worden? Welke 

aandachtspunten zien jullie in de positionering van de 

SPV? 

3. Wat is er voor nodig om de rol en de positie en de rol 

te versterken? 
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Uitkomst van al deze gesprekken
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Jullie hebben de wind mee!

Op veel verschillende plekken

Steun en waardering
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Maar ook wind tegen & donkere wolken

• Onderscheid met bepaalde professionals
• SPV zorgt niet goed voor zichzelf
• Onzichtbare kracht
• SPV vallen soms weg in teamverband

Risico:
Opzij schuiven / vervangen SPV 
Goedkopere oplossingen
Daarmee schade berokkenen
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Boodschap:

“Ga in het licht staan!”
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Wat moet er gebeuren volgens stakeholders?

Het begint bij de SPV zelf. Wat kun je zelf doen:  

• Wees zelfbewust en maak jezelf zichtbaar.

• Toon lef, ook om af en toe te clashen.

• Ga in gesprek gaat management-bestuur-collega professionals.

• De meerwaarde is er op zoveel plekken, grote kansen voor de SPV. 

• Zet niet zozeer ´het SPV zijn´ centraal, maar competenties die je als SPV 

hebt. Wat heb je te bieden. Wat voeg je toe in een regio, of in een team. 

Voor de cliënt. Hoe ben je opgeleid. Wat is je ervaring. 

• Zorg voor visie op inzet SPV, voor een heldere functieomschrijving en dat 

helder is wat je rol is.

• Kort en bondig uitdragen wie je bent als SPV zou helpend zijn.
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Wat kenmerkt de SPV volgens stakeholders (1):

De combinatie van de volgende punten maakt dat SPV onderscheidend is:

▪ Systeemgericht denken en handelen

▪ Gericht op complexiteit en onvoorspelbaarheid

▪ Combi psychisch, sociaal, maatschappelijk, somatisch

▪ Heeft oog voor de context van de cliënt, legt hier verbinding mee

▪ Kan goed met crisissituaties omgaan (voorkomen, de-escaleren).

▪ Destimatiserend, herstelgericht.

▪ Out of the box denken, buiten kaders treden, creatief, bevlogen.

▪ Prettige samenwerkingspartner! 
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Wat kenmerkt de SPV (2):

Met deze kenmerken kan de SPV

• Rol op zich nemen van (mede) behandelaar

• Opleider, supervisie, consult rol naar collega´s verschillende disciplines 

(zoals VVT)

• Helicopterview, overzicht, spin in het web.

• Verbinding leggen en draagvlak creëren bij netwerkpartners

• Verbinding leggen, brug vormen tussen zorg en medisch

Herkenbaar als kern? 
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Maatschappelijke waarde van de SPV

Onderscheidende kenmerken / competenties

Voor andere professionals, bestuurders, cliënten, landelijke 

organisaties.

In maximaal 2 - A4. Bron voor een grote variatie aan 

uitingsvormen. Bruikbaar voor SPV-en (jullie)  

Infographic

Casuïstiek
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Communicatie: visueel maken, verspreiden

Attitude en gedrag van jullie zelf (SPV):

– Ambassadeur zijn van je vak, collega’s betrekken

– Assertief zijn, jezelf laten horen en zien

Vereniging:

– Opzetten positioneringsactiviteiten

– Stimuleren bewustwording

– Training of leergang/stimuleren positionering in eigen werk

– Onderzoek naar effecten van inzet SPV

– Let op nieuwe generaties! 
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– Maatschappelijke functie en waarde SPV

– Identiteit competenties (CanMeds)

@ Sluit aan op profiel verpleegkundige

@ Sluit aan op profiel verpleegkundige en VS

@ Sluit internationaal aan op profielen

@ Sluit aan op andere beroepsgroepen

– Carrière pad (novice tot expert)

Totstandkomingsproces: meer tijd nodig (samen) SPV, 

experts, opleiders.  
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Afsluiting


