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Op 14 januari vond een bijeenkomst plaats van de Ledenraad van V&VN. Helaas was het 

vanwege de ontwikkelingen rond Covid-19 een bijeenkomst in ms teams. De bijeenkomst 

werd voorgezeten door Conny van Velden, vice-voorzitter. Hieronder volgt een overzicht van 

de belangrijkste gespreksonderwerpen: 

 

Bianca Buurman nieuwe voorzitter van V&VN 

De Ledenraad verleende haar goedkeuring aan de benoeming van Bianca Buurman als 

voorzitter van V&VN. https://www.venvn.nl/nieuws/bianca-buurman-nieuwe-

bestuursvoorzitter-v-vn/ Na haar benoeming belde Bianca kort in in teams, om zich voor te 

stellen aan alle leden van de Ledenraad.  

Op dit moment kent het verenigingsbestuur nog één vacature: die van bestuurslid 

verzorgende IG. 

 

Ledenraad: voorzitter en vice-voorzitter 

De komende tijd zal de Ledenraad enkele stappen gaan zetten om haar rol van 

toezichthouder nog beter te kunnen vervullen. Eén van die stappen betreft het verkiezen van 

een vaste voorzitter en vice-voorzitter van de Ledenraad. Na een schriftelijke 

verkiezingsprocedure heeft de Ledenraad de volgende leden verkozen: 

- Jelmer van der Burg: voorzitter Ledenraad 

- Wouter de Graaf: vice-voorzitter Ledenraad  

 

Covid 

- De Ledenraad ging in op de belangrijkste ontwikkelingen rond de vaccinatie-strategie 

van de overheid. De ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op. 

- In de kerstperiode ontstond commotie onder de leden toen Jaap van Dissel (RIVM) 

zich in een interview aan de NOS ongelukkig uitliet over (het opleidingsniveau van) 

verzorgenden. Naar aanleiding van deze uitspraken is hij uitgenodigd voor een 

werkbezoek dat op 14 januari bij Brentano te Amstelveen heeft plaatsgevonden. 

Bestuurslid Jaap Kappert was bij het bezoek aanwezig en kijkt terug op een geslaagd 

bezoek. 

 

Nieuw lid Ledenraad 

Marike Stijf – van Breugel versterkt de Ledenraad vanaf mei 2021. Zij neemt de plaats in van 

Alice Bakker, die de Ledenraad heeft verlaten t.g.v. andere werkzaamheden (waarbij 

overwegingen van governance een rol speelden).  
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Beleidscyclus 

Ingegaan werd op het overdrachtsdossier van het verenigingsbestuur a.i., waarin werd 

teruggekeken op de ontwikkelingen binnen V&VN die aanleiding vormden voor het traject 

rond Vereniging Nieuwe Stijl. Ook werd ingegaan op enkele vragen van de Ledenraad 

omtrent het jaarplan 2021. https://www.venvn.nl/jaarplan/jaarplan-2021/  

 

Social V&VN 

Ter vergadering werd ingegaan op de ontwikkeling van een sociaal platform binnen V&VN. De 

Ledenraad kon zich erin vinden over te gaan tot de aanschaf van een nieuw systeem (in 

plaats van zelf een eigen systeem door te blijven ontwikkelen) en een versnelde afschrijving 

van het huidig ingezette traject. De komende tijd wordt dit verder gecommuniceerd naar de 

betrokkenen binnen de vereniging. 
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De volgende vergadering vindt plaats op 11 maart 2021 

 

 


