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Op 29 oktober 2020 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 Alice Bakker, lid van de Ledenraad. Hieronder volgt een overzicht van 

de belangrijkste gespreksonderwerpen: 

 

Welkom nieuwe directeur: Manon Vanderkaa 

Manon Vanderkaa is sinds 1 oktober 2020 werkzaam als directeur van V&VN. Zij werd van 

harte welkom geheten door de Ledenraad en er werd kort kennisgemaakt. 

 

De inzet van V&VN rond Covid-19 

Gerton Heyne, voorzitter a.i., ging in op de belangrijkste activiteiten van V&VN in de tweede 

golf, die nu ten volle woedt. Enkele uren vóór de Ledenraad heeft V&VN een brandbrief 

verstuurd aan het kabinet, met het dringende verzoek om striktere maatregelen te nemen in 

de strijd tegen het virus. In de brief werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de gevolgen 

van Covid-19 in àlle sectoren. De Ledenraad gaf als aanvullende suggestie mee ook 

aandacht te besteden aan de stages in het beroepsonderwijs, omdat Covid-19 leidt tot minder 

mogelijkheden tot begeleiding van stagiars.  

 

De beleidscyclus van V&VN 

De Ledenraad benadrukte het belang van voldoende inzicht in de financiële organisatie van 

V&VN. Op dit moment zijn alle inspanningen van het bureau gericht op het tot stand komen 

van het jaarplan en de begroting voor 2021. In december gaat de financiële commissie 

uitgebreid met de directeur (en het bestuur a.i.) in gesprek op de stand van zaken rond enkele 

dossiers (waaronder Kwaliteitsregister V&V en ICT).  

De verhoging van de contributie, waartoe de Ledenraad besloot in september 2020, heeft 

nauwelijks reacties opgeleverd van leden.  

 

V&VN, vereniging nieuwe stijl 

In de gedachtevorming rond V&VN, nieuwe stijl heeft zich een wijziging in de focus 

voorgedaan: waar de gesprekken in de eerste maanden van het jaar vooral gingen over 

mogelijke wijzigingen in de structuur, ligt de focus nu manieren om op meer organische wijze 

tot meer samenwerking te komen. De Ledenraad liet weten zich te kunnen vinden in de 

ingezette koers. In de vergadering van 26 november a.s. gaat de Ledenraad inhoudelijk in op 

de door het bestuur a.i. voorgestelde plannen.  
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Nieuwe bestuursleden 

De afgelopen weken is een selectiecommissie (bestaande uit leden van de Ledenraad, een 

bestuurslid a.i., de directeur) in gesprek gegaan met enkele kandidaten voor het nieuwe, 

vaste verenigingsbestuur. Via een klankbordgroep zijn ook twee verzorgenden en leden van 

de OR van het bureau betrokken. De verwachting is dat in de Ledenraad van 25 november 

a.s. nieuwe bestuursleden kunnen worden gepresenteerd. 

 

Vervolgens gaat de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van start. De Ledenraad ging kort in 

op het profiel en de procedure. 

 

Follow up beleidsdag 

Op 12 oktober jl. vond een beleidsdag plaats waarin de Ledenraad nadere afspraken maakte 

t.b.v. de uitoefening van haar verantwoordelijkheden in 2021.  

 

Ontwikkelingen (kwalitatief/kwantitatief) 

Aan de hand van (gedetailleerde) overzichten vormt de Ledenraad zich een beeld van de 

ontwikkeling van diverse activiteiten binnen V&VN. Gezocht wordt naar een manier die recht 

doet aan de toezichtfunctie van de Ledenraad en die ook goed werkt voor ontsluiting van de 

informatie naar andere leden.  

 

Evaluatie Kiescommissie 

De verkiezingen voor de Ledenraad 2020 zijn begeleid door een Kiescommissie (bestaande 

uit Ada van der Tang, Rosemarie van Troost, Hettie de Jongh). De Kiescommissie heeft een 

aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van de volgende verkiezingen.  

 

  

PK 2 november 2020 

De volgende vergadering vindt plaats op 26 november 2020 

 

 


