Besluiten Ledenraad 7 december 2017

Op 7 december 2017 vond een bijeenkomst plaats van de Ledenraad van V&VN. Hieronder
volgt een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen:

Arbeidsmarkt
De groeiende personeelstekorten in de zorg zijn de afgelopen tijd diverse malen in de media
onder de aandacht gebracht door V&VN. Van selfie-acties rond de Tweede
Kamerverkiezingen in maart (#vertrouwopons) tot brieven aan de Vaste Kamercommissie.
Eén van de leden van V&VN, ambassadeur voor de wijkverpleging, stelde een gerichte actie
voor, nl. door één dag inzichtelijk te maken hoeveel tijd besteed wordt aan de dagelijkse
registraties. V&VN heeft deze actie omarmd en op 20 november vond de actiedag
#meerzorgminderpapier plaats. Diverse personen en organisaties toonden hun betrokkenheid
(van bewindspersonen tot hoofdinspecteur tot verzekeraars). De ochtend ná de actie zijn de
resultaten besproken met de minister van VWS, Hugo de Jonge.
https://www.venvn.nl/berichten/id/2145164/nu-echt-minder-registratielast-effect-van-actiedagmeerzorgminderpapier

Aansluitend vond de presentatie plaats van het onderzoek dat bureau Berenschot in opdracht
van V&VN heeft laten uitvoeren naar mogelijke oplossingen voor de tekorten.
https://www.venvn.nl/Portals/1/Downloads/Berenschot%20%20Aan%20het%20werk%20voor%20een%20betere%20arbeidsmarkt%20in%20de%20zorg.
pdf

Ter vergadering werd ingegaan op de aanpak, de inhoud en het mediabereik rond dit
onderwerp.

Herziening Wet BIG: beroepstitels
Naar aanleiding van eerder overleg over dit onderwerp in de Ledenraad en discussie in de
sociale media heeft een aantal Ledenraadsleden zich nader geïnformeerd over dit onderwerp.
Conclusie was dat het belangrijk is dat de discussie rond de beroepstitel de wettelijke
verankering van de nieuwe beroepen (en daarmee de bestendiging van de nieuwe
beroepsprofielen), niet verder vertraagt. De voorzitter verwees naar zijn blog, waarin hij
aangeeft dat als er betere alternatieven zijn V&VN daar serieus over na zal denken.
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Voornemens voor 2018
De Ledenraad verleende haar goedkeuring aan de beleidsvoornemens voor 2018, zoals
vastgelegd in het jaarplan en de begroting 2018. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd
aan deze documenten, begin januari worden zij breed verspreid. Onderdeel van deze
voornemens vormt de verlaging van het contributietarief voor studenten tot € 5,00, te
realiseren via afspraken tussen V&VN en opleidingsinstellingen.

Verkiezingen Ledenraad
In 2018 vinden verkiezingen plaats voor de Ledenraad. Vijf leden treden af, er is plaats voor
zeven nieuwe leden. De voorbereidingen voor deze verkiezingen gaan van start: de
Ledenraad kon zich vinden in het Kiesreglement, de planning en stelde haar rooster van
aftreden vast. Via het Magazine en de website wordt binnenkort meer aandacht besteed aan
de verkiezingen.

Benoeming nieuw bestuurslid: Marith Volp
De Ledenraad stemde in met de benoeming van Marith Volp als lid van het
verenigingsbestuur van V&VN. https://www.venvn.nl/berichten/id/2170203/marith-volpbenoemd-tot-bestuurslid-vvn

Wil je naar aanleiding van deze terugkoppeling meer informatie, neem dan even contact op
met de directiesecretaris van V&VN, Pauline van der Kleijn (030 2919041 of
p.kleijn@venvn.nl).

De volgende vergadering vindt plaats op 29 maart 2017
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