Besluiten Ledenraad 27 juni 2019

Op 27 juni 2019 vond een bijeenkomst plaats van de Ledenraad van V&VN. In Stadskasteel
Oudaen in Utrecht werd tijdens een heidag doorgesproken over recente belangrijke
ontwikkelingen rond de thema’s arbeidsmarkt, juiste zorg op de juiste plek, invloed &
leiderschap en deskundig & bekwaam. In het bijzonder ging men in op:

De overgangsregeling in het kader van BIG II
Op 5 juni jl. maakte minister Bruins (Medische Zorg) bekend hoe de overgangsregeling in het
kader van de Wet BIG II eruit komt te zien. Deze overgangsregeling is bedoeld voor
verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registreren, maar nog niet over alle
wettelijk benodigde kwalificaties beschikken voor dit nieuwe beroep.

De publicatie van deze regeling heeft veel stof doen opwaaien. Ter vergadering gaat de
Ledenraad in op de wijze waarop V&VN heeft gereageerd in de richting van
verpleegkundigen, in de richting van stakeholders (waaronder VWS) en in de media. Via
www.venvn.nl/beroepsprofielen wordt de actuele informatie bekend gemaakt, daar is ook een
overzicht te vinden van actuele vragen.

Strategisch Plan V&VN
Onder (gespreks-)leiding van Ivan Pouwels is de Ledenraad ingegaan op de strategische
koers van de vereniging, de wensen en verwachtingen voor de komende jaren (zowel voor de
beroepen als voor de vereniging). Aan het eind van het jaar levert V&VN een nieuw, herzien
strategisch plan op dat als leidraad gaat dienen voor de komende jaarplannen. Via diverse
kanalen zullen ook andere gremia binnen V&VN worden betrokken bij de vormgeving van de
strategische koers.

Jaarverslag en Jaarrekening 2018
De Ledenraad verleende haar goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekening 2018. De
Ledenraad was net als vorig jaar zeer te spreken over de presentatie van het jaarverslag,
waarin wederom de leden centraal staan. Wanneer het jaarverslag haar definitieve opmaak
heeft, wordt het gepubliceerd op de website en in hardcopy toegestuurd naar diverse
betrokkenen.
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Wijziging Huishoudelijk Reglement
De afdeling V&VN Justitieel Verpleegkundigen zet haar activiteiten voort als platform. Het
Huishoudelijk Reglement van V&VN wordt hiertoe aangepast. Dit reglement is te vinden op
https://www.venvn.nl/V-VN/De-vereniging.

Vacature verenigingsbestuur: selectiecommissie
Ten behoeve van de vervulling van vacatures in het bestuur (waaronder die van voorzitter, die
medio 2020 statutair ten einde loopt) heeft een aantal leden van de Ledenraad aangegeven
mee te willen doen in de selectiecommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van de
Ledenraad, het verenigingsbestuur en de directeur als adviserend lid).

Mijn V&VN Social
Aan het eind van de middag ging de Ledenraad in op de ontwikkeling van het sociale platform
van V&VN, dat binnen afzienbare tijd zal worden gelanceerd. Dit platform biedt alle leden vele
mogelijkheden tot ontmoeting en kennisuitwisseling.

De volgende vergadering vindt plaats op 3 oktober 2019
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