
Vacature voor nieuw kernlid 

V&VN Wetenschap in Praktijk zoekt jou! 

Heb jij een visie over je vak?  

Wil jij een actieve bijdrage leveren om jouw beroep te laten aansluiten op de 

zorgvraag van de toekomst? Ben jij geïnteresseerd in EBP en vind je het leuk om met 

en van collega's te leren en jezelf verder te ontwikkelen? Dan kun jij onze nieuwe kerngroeplid  zijn. 

"Door mij in te zetten als secretaris van V&VN Wetenschap in Praktijk heb ik veel geleerd over mijn beroep en 

over mezelf. Als kernlid ben ik op de hoogte van van de ontwikkelingen van richtlijnen, onderzoek en 

implementatie en zit ik ‘dicht aan het front’. Deze kennis deel ik tijdens mijn dagelijks werk maar ook vooral via 

social media. Mijn bestuursfunctie heeft gezorgd dat ik een sterk netwerk heb. Dat ik een beter beeld heb van 

wie ik ben en wat mijn mogelijkheden als verpleegkundige zijn." [Annabeth van Stroe, docent verpleegkunde,  

V&VN Wetenschap in praktijk.] 

Wat biedt de functie jou? 

• Per 1 oktober 2020  kun je ervaring opdoen als kerngroeplid 

• Een netwerk op het gebied van verpleegkundig onderzoek en EBP 

• Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van verpleegkundig onderzoek 

• Kunnen leren van collega ‘kerngroepleden’ 

• Directe invloed op de ontwikkeling van jouw vak 

• Gratis toegang tot de netwerkbijeenkomsten van V&VN Wetenschap in Praktijk 

• Bestuursbijeenkomsten en scholingen georganiseerd door V&VN 
 

Wat breng jij mee? 

• Interesse / affiniteit  met verpleegkundig onderzoek 

• Je bent een verbinder in hart en nieren 

• Daadkracht en commitment 
 

Wat houdt de functie in? 

• Tijdsinvestering van ongeveer 4 – 8 uur per 4 weken  

• Jaarlijks drie vergaderingen van 2 uur in Utrecht 

• Jaarlijks drie vergaderingen via Skype 
 
 

Over V&VN Wetenschap in Praktijk  

Het platform Wetenschap in Praktijk verbindt de verpleegkundige praktijk en het verpleegkundige 

onderzoeksveld. Als WiP vinden we het uitermate belangrijk dat het verpleegkundig handelen 

wetenschappelijk onderbouwd is. Daartoe moeten vragen uit de praktijk onderzocht worden en de 

antwoorden teruggevoerd worden naar de praktijk. De wisselwerking tussen praktijk en wetenschap draagt bij 

aan het ontwikkelen van een ‘evidence based body of knowledge’. Daarnaast moeten actuele 

onderzoeksresultaten gebruikt worden in het onderwijs, beleid en theorievorming. 

Meer informatie vind je op onze website. 

 

Reageer 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Roos Nieweg, voorzitter.pwip@venvn.nl of Annabeth van Stroe, 

secretaris.pwip@venvn.nl.  

Reacties kunnen gestuurd worden tot 1 september 2020. 
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