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Op 2 december vond een bijeenkomst plaats van de Ledenraad van V&VN (in teams). De 

bijeenkomst werd voorgezeten door Jelmer van der Burg, voorzitter van de Ledenraad. 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen. 

 

Covid-19 

De afgelopen weken heeft V&VN herhaaldelijk in de media en rechtstreeks in een brief aan de 

bewindspersonen opgeroepen tot het nemen van tijdige maatregelen: 

- Ter voorkoming van een nieuwe golf besmettingen; 

- Ter bescherming van medewerkers in de zorg 

- Tot behoud van personeel 

- etc. 

Ook afdelingsbestuurders pakken steeds meer het podium. 

 

Derde 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.  

De financiële commissie van de Ledenraad is verheugd met de stappen die op het bureau 

worden gezet ter verdere professionalisering van de financiële administratie. 

 

Beleidscyclus 2022 

In september heeft de Ledenraad haar goedkeuring verleend aan de strategische agenda 

2021-2025. De strategische agenda legt een focus op drie thema’s: 

- Kennis in de praktijk 

- Ontwikkeling en loopbaan 

- Ruimte en zeggenschap voor de professional 

Voor de verdere uitwerking van deze thema’s in de komende jaren wil het bestuur in aparte 

sessies extra de tijd nemen. Tot op heden is daar onvoldoende gelegenheid voor geweest. De 

Ledenraad heeft daar begrip voor, maar verwacht op korte termijn een concrete planning te 

ontvangen, om op die manier haar toezichthoudende taken waar te kunnen maken. 
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Ledenraad Nieuwe Stijl 

De afgelopen maanden heeft de Ledenraad zich verdiept in manieren om haar eigen 

besluitvorming verder te professionaliseren. Hiertoe zijn diverse voorstellen uitgewerkt, die ter 

vergadering worden aangenomen. De uiteindelijke veranderingen krijgen hun beslag in 

statuten en in een eigen reglement van de Ledenraad. Afgesproken is onder meer: 

- Dat voortaan de beroepsgroepen verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig 

specialisten kunnen beschikken over twee zetels in de Ledenraad; 

- Dat de zittingstermijn wordt teruggebracht van 4,5 naar 4 jaar; 

- Dat de functie van voorzitter en van vice voorzitter definitief wordt doorgevoerd in de 

nieuwe statuten. 

 

Nieuwe afdeling: V&VN Wijkverpleegkundigen 

De Ledenraad stemde in met de oprichting van de nieuwe afdeling en past daartoe het 

Huishoudelijk Reglement van V&VN aan. 

 

Bestuurszaken 

De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de inspanningen van Conny van Velden in het 

verenigingsbestuur van V&VN. Hij memoreert de (lange) carrière van Conny bij V&VN en 

benadrukt het warme hart dat Conny de beroepsgroepen altijd heeft toegedragen. 

Na het vertrek van Conny zal Niels Honig de functie van vice voorzitter vervullen in het 

verenigingsbestuur. 
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De volgende vergadering vindt plaats op 24 maart 2022 

 

 


