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Special Interest Group, SIG 
 
Doel 
Een SIG heeft een netwerkfunctie en stelt zich ten doel om op landelijk niveau de leden van V&VN 
Dialyse en Nefrologie actief te betrekken bij hun specifiek deskundigheidsgebied of thema. 
Het netwerk heeft de functie om gezamenlijk kennis en ervaring te verzamelen, delen en verspreiden 
rondom het eigen onderwerp of vakgebied. 
Het is aan de SIG om kennis verder te ontwikkelen en actueel te houden. Een SIG kan een nieuw 
product uitwerken of een dienst in de vorm van bijvoorbeeld scholing over het specifieke 
aandachtsgebied. De SIG kan richtlijnen ontwikkelen en onderhouden in opdracht en met instemming 
van het bestuur V&VN D en N. SIG leden participeren in het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen. 
Richtlijnontwikkeling is voor een SIG niet een doel op zichzelf, het is belangrijk dat de SIG zich 
profileert als netwerk en kenniscentrum tegelijk en zich richt op de leden. 
De SIG kan het bestuur van V&VN D en N gevraagd en ongevraagd advies geven en vice versa. 
 

 
Uitgangspunten 
Met de volgende uitgangspunten wordt rekening gehouden 

 Een SIG wordt door het bestuur van V&VN D en N  ingesteld 

 Iedere SIG heeft binnen het bestuur van V&VN D en N 1 eindverantwoordelijk bestuurslid als 
aanspreekpunt.  

 De voorzitter en het verantwoordelijk bestuurslid onderhouden (minimaal 2x per jaar) contact 
met elkaar, resultaten van de SIG komen geregeld terug in de vergadering. 

 Een SIG heeft een voorzitter die benoemd door het bestuur nadat die wordt voorgesteld door 
de SIG zelf.. Er wordt  een rooster van aftreden opgesteld voor de kernleden en de voorzitter.  

 Het voorzitterschap mag eventueel door twee personen worden ingevuld 

 Een SIG dient jaarlijks een jaarplan en een begroting in voor 1 september  

 De leden van een SIG zijn (buitengewoon) lid van V&VN Dialyse en nefrologie 

 Een SIG bestaat uit: 
o Kernleden (actieve leden) minimaal 5 en maximaal 7 leden 
o Leden, dit kan variëren per activiteit of te ontwikkelen dienst, product 

 Bij publicaties en presentaties wordt het logo van V&VN D&N gebruikt  

 Een SIG kan voor het delen van informatie  gebruik maken van de website van V&VN D&N 

 Een SIG organiseert jaarlijks een (SIG) netwerkdag waaraan eventueel gekoppeld scholing 

 
Werkwijze 
De werkgroepen zijn bevoegd tot het opstellen van een eigen werkwijze, mits deze niet 
strijdig is met dit afdelingsreglement of het Huishoudelijk Reglement van V&VN. Deze 
werkwijze wordt voorgelegd aan het bestuur van de afdeling V&VN Dialyse & Nefrologie. 
Dit laat onverlet dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de afdeling V&VN 
Dialyse & Nefrologie. (bron: Afdelingsreglement Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 

Dialyse & Nefrologie, goedgekeurd 9 september 2011) 
 

 
Vergaderfrequentie 

 De kerngroep vergadert meerdere malen per jaar waarvan verslag wordt gelegd 
 ( vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatsvinden, zie aanvragen telefonisch vergaderen 
website) 

 De kerngroep vergadert minimaal 1x per jaar met alle (SIG) leden waarvan verslag wordt 
gelegd 

 De contactpersoon en secretaris van het bestuur V&VN D&N (dialyse@venvn.nl)  ontvangen 
alle notulen en relevante informatie 

 De contactpersoon van het bestuur V&VN D&N kan op eigen verzoek of op verzoek van de 
voorzitter een vergadering bijwonen 
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Rollen en verantwoordelijkheden 
Bestuur V&VN D en N: 

 de voorzitter van een SIG wordt benoemd door het bestuur V&VN D&N 

 het bestuur geeft toestemming voor de ingediende begroting en koppelt dit terug aan de 
voorzitter  

 geeft opdracht voor het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen 

 houd activiteitenagenda van alle SIG’s bij? 
Voorzitter kerngroep 

 de doelen, activiteiten en bij de behorende begroting worden voor 1 september ingediend bij 
het secretariaat van V&VN D&N. 

 draagt zorg voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst (maximale kosten € 3000 voor 2015)  en 
eventuele scholing, neemt dit mee in de begrotingsaanvraag meldt na goedkeuring van de 
begroting alle geplande (scholing) activiteiten bij het secretariaat van V&VN D&N voor de 
activiteiten agenda 

 delegeert de taken 

 de voorzitter levert een jaarverslag aan (max. 1 A4), waarin benoemd, behaalde doelen, 
ingezette acties en doelen voor het komende jaar, voor 1 maart bij het secretariaat van V&VN 
D&N. 

 ziet er op toe dat ontwikkelde producten en diensten worden bekend gemaakt op de 
webpagina, in het magazine of NND 

Kerngroep leden (actieve leden) 

 draagt de voorzitter voor waarbij het profiel voorzitter leidend is   

 werven leden (B.V. middels e-mail V&VN D&N) om tot de doelstelling van de SIG te komen 

 ontwikkelen diensten en producten ( protocollen, scholing) 

 leveren een bijdrage om  ontwikkelde producten en diensten bekend te maken op de 
webpagina, in het magazine of NND 

Overige leden 

 afhankelijk van het onderwerp kan de samenstelling wisselend zijn  

 verzamelen van informatie 

 delen van informatie 

 ontwikkelen van diensten en producten 

 leveren een bijdrage om ontwikkelde producten en diensten worden bekend te maken op de 
webpagina, in het magazine of NND 

Bestuurslid, contactpersoon 

 ondersteunend 

 adviserend 

 heeft minimaal 2x per jaar contact met de (kern)leden 
 

 


