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Op 16 juni vond een bijeenkomst plaats van de Ledenraad van V&VN. De bijeenkomst vond 

hybride plaats: een deel van de Ledenraad nam deel via teams, een ander deel was 

aanwezig op de Orteliuslaan. De bijeenkomst werd voorgezeten door Jelmer van der Burg, 

voorzitter van de Ledenraad. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste 

gespreksonderwerpen. 

 

Ontwikkelingen rond herstel, zeggenschap en de samenwerking met 

andere partijen 

Bianca Buurman, voorzitter van V&VN, lichtte toe op welke wijze V&VN de afgelopen 

maanden heeft samenwerkt met andere beroeps- en branche-organisaties om de situatie in 

de zorg voor het voetlicht te brengen: 

- Samen met de NVZ en de NFU (de branche-organisaties van ziekenhuizen) is 

gewerkt aan een plan ter vergroting van de professionele zeggenschap van onze 

doelgroepen in ziekenhuizen. Inmiddels wordt hier ook met werkgevers uit andere 

sectoren over gesproken; 

- Samen met de FMS heeft V&VN een Herstelplan voor zorgverleners (vanwege Covid-

19) opgesteld en ter financiering ingediend bij VWS; 

- Begin september is feestelijk bezegeld dat het NWG vanaf 2022 samen zal gaan met 

de vakgroep V&VN wijkverpleegkundigen; 

- Op 14 september vond een geslaagde verenigingsbijeenkomst plaats, met bijdragen 

van onder meer het Historisch College FNI. 

 

Strategische agenda 2021 – 2025 

Het bestuur lichtte toe hoe de bestuursleden aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van 

een strategische agenda. Bestuursleden voerden gesprekken met tientallen individuele leden, 

met betrokken leden rond specifieke thema’s en met bestuursleden van afdelingen/platforms. 

Daarnaast werd in gesprekken met externe partijen aandacht besteed aan de uitdagingen 

waar onze beroepsgroepen zich de komende jaren voor gesteld zien. De uitkomsten hiervan 

zijn vervat in een strategische agenda, die de basis vormt voor de activiteiten van V&VN in de 

komende jaren. De agenda steunt op drie prioriteiten: 

- Kennis in de praktijk 

- Investeer in ontwikkeling en loopbaan 

- Ruimte en zeggenschap voor de professional 

De Ledenraad kon zich zowel vinden in de inhoud van de strategische agenda als in de 

manier waarop deze tot stand is gekomen en keurde de agenda goed. De agenda vormt het 
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kader bij het opstellen van het jaarplan en de begroting in de komende jaren. Na een 

redactieslag wordt de agenda op de website van V&VN geplaatst. 

 

De positionering van het Kwaliteitsregister V&V 

Het Kwaliteitsregister V&V vormt sinds 2008 één van de belangrijkste diensten van V&VN. 

Doel van het register is om de deskundigheidsbevordering onder verpleegkundigen en 

verzorgenden te borgen én te stimuleren. De afgelopen jaren werd duidelijk dat het register 

op een aantal onderdelen voor verbetering vatbaar is (bijv. t.a.v. het gebruikersgemak). Dit 

vormde de aanleiding om te verkennen of de positionering van het register op de manier 

waarop dit nu is ingericht, nog voldoet. Daarbij werd onder meer gekeken naar de manier 

waarop andere beroepsverenigingen hun register hebben vormgegeven.  

 

In het gesprek tussen bestuur en Ledenraad werd bevestigd dat het register een belangrijk 

onderdeel van V&VN is en de komende jaren prioriteit moet krijgen in de beleidsvoornemens. 

Daarbij werd aangegeven dat het de voorkeur verdient dat het College Kwaliteitsregister een 

zo sterk mogelijke positie heeft met een eigen jaarplan en begroting en dat het aanbeveling 

verdient om beroepsgenoten meer te betrekken bij de ontwikkelingen rond het register door 

de instelling van een registratiecommissie. Hier gaat V&VN in 2022 mee aan de slag. 

 

Tweede kwartaal 2021 

Aan de hand van een kwartaalrapportage wisselde de Ledenraad met het bestuur van 

gedachten over enkele thema’s, zoals het uitoefenen van invloed door beroepsgenoten in 

Raden van Toezicht, de samenstelling van de personeelssamenstelling in verpleeghuizen en 

preventie.  

 

Bestuurszaken 

De Ledenraad ging akkoord met het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden.  

 

PK 22 september 2021 

 

 

De volgende vergadering vindt plaats op 2 december 2021 
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Afkortingen:  

 

FMS Federatie Medisch Specialisten 

FNI Florence Nightingale Instituut 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

NWG Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap 

 

 


