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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarplan 2020. Hierin staan de doelen en activiteiten voor dit jaar beschreven. Deze 

zijn allemaal in lijn met het strategisch beleidsplan 2016-2020. De doelen en activiteiten zijn zoveel 

mogelijk concreet uitgewerkt, waardoor evaluatie achteraf goed mogelijk is.   

Hoewel het de bedoeling is dat in het jaarplan alle activiteiten zijn opgenomen, is en blijft het 

jaarplan dynamisch. Er kunnen zich in de loop van het jaar situaties voordoen die direct aandacht en 

actie vragen. Indien relevant zullen extra activiteiten aan het jaarplan worden toegevoegd, zodat het 

uiteindelijk een compleet beeld geeft van alle inspanningen.  

2. Missie,  Visie en Kernwaarden 
De bestaansreden van de afdeling V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners is als 

volgt gedefinieerd: “ Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners in staat te stellen om hun 

beroep op het hoogste kwaliteitsniveau met trots en passie uit te oefenen” 

 

Wij vinden het belangrijk dat praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners invloed hebben op 

kwaliteit, professionalisering en opleiding binnen de huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum,  

verpleeghuis, verstandelijk gehandicaptenzorg en asielzoekerscentra. 

Wij hebben samenwerkingsverbanden met huisartsenorganisaties, Verenso en andere 

beroepsorganisaties. 

Wij hebben een Kwaliteitsregister met een aanbod van een paar duizend opleidingen, bijscholingen 

en symposia. 

3. Bestuur 
Het bestuur zal in 2020 bestaan uit:  

 Voorzitter: Gertrud van Vulpen-Handels 

 Vice voorzitter:  Linette Koster 

 Penningmeester: Anjo Wijckmans (gedeeltelijk) 

 Algemene bestuursleden 

- Jorinke Bosch-Haar  

- Samantha Hoogenboom  

- Esther Maas-Bannink 

- Marleen Mans 

 Aspirant bestuurslid 
- Trudy Terra 

Het bestuur wordt ondersteund door Berry van Bruchem (ambtelijk secretaris). 

4. Bestuurlijke focus 
Vooralsnog zijn de belangrijkste aandachtpunten van het bestuur zijn in 2020 
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- Leden 
- Deskundigheidsbevordering 
- Bestuurlijke organisatie 
- Samenwerking 

Het vernieuwde bestuur zal uiteindelijk in de periode oktober – december de definitieve focuspunten 
vaststellen. 

5. Activiteiten 
Leden 

 

De functie van Praktijkverpleegkundige Huisartsenpraktijk is medio 2018 geformaliseerd met een 

eigen competentieprofiel.  V&VN PVKPOH zal aan de implementatie hiervan meewerken.  

Communicatie: website en nieuwsbrief 

Binnen het werkveld van Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners volgen veranderingen 

elkaar snel op. Dit heeft vaak grote en kleine gevolgen. Denk daarbij niet alleen aan de Wet Big2, de 

verdere uitwerking en gevolgen van het competentieprofiel van zowel Praktijkondersteuner als 

Praktijkverpleegkundige in de Huisartszorg, maar ook aan innovaties op medisch gebied of 

zelfmanagement. 

Reden genoeg om daarover met elkaar in gesprek te komen en te blijven. 

Hiervoor gebruiken we met name de website en de online community Mijn V&VN. De nieuwsbrief 

blijven we gebruiken. De samenstelling en frequentie daarvan wordt nog nader ingevuld.  

Deskundigheidsbevordering 
Jaarcongres 

Het bestuur merkt dat het elk jaar weer meer energie kost om een succesvol congres te organiseren. 

Desondanks wil het bestuur alle mogelijke inspanning doen om een succesvol congres te organiseren 

met interessante workshops, met als doel het verbreden en verdiepen van kennis. 

Settingscongres 

Jaarlijks organiseert V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners een congres dat is 

bedoeld voor de leden van de settings. De onderwerpen worden dusdanig gekozen dat het voor alle 

deelnemers een leerzame en informatieve bijeenkomst is. 

In 2020 onderzoekt het bestuur of het goed beoordeelde  settingscongres in huidige vorm financieel 

haalbaar blijft en of er een groter deelnemersaantal te realiseren is. 

 

Deelname aan congressen en symposia 

Elk jaar neemt de afdeling deel aan het Langerhanssymposium. Dat zal ook in 2020 het geval zijn. 

Ook zullen we weer deelnemen aan de tweejaarlijkse beurs van de huisartsen, op 18 april 2020 in 

Den Haag. 

 

En verder… 
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In 2020 onderzoekt het bestuur wat nodig is om in de toekomst om de huidige, vaak in-service 

opgeleide praktijkverpleegkundigen op HBO niveau te laten functioneren. Daarbij wordt ook gekeken 

waar het competentieprofiel van de praktijk verpleegkundigen afwijkt van de  PVH 

(Praktijkverpleegkundige Huisartsenpraktijk). 

Bestuurlijke organisatie 

Bestuur 

V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners heeft ruim 1500 leden (september 2019). 

Om een afdeling van deze omvang goed te kunnen besturen vraagt veel tijd en energie van de 

bestuursleden.  

Voor 2020 is het doel om de samenstelling en continuïteit van het bestuur goed te borgen. 

 

Inrichting van de afdeling 

De afdeling kent anno 2019 een onderverdeling in settings (huisartsenzorg, verpleeghuiszorg, 

verstandelijk gehandicaptenzorg en asielzoekerszorg).  

Het bestuur wordt ondersteund door een groep van actieve leden. Deze leden vertegenwoordigen 

de afdeling door deel te nemen in werkgroepen en commissies of door bijvoorbeeld het beoordelen 

van richtlijnen. 

In 2019 is voorzichtig geëxperimenteerd met ‘ledencirkels’. Dit zijn groepen die zich ad-hoc of voor 

een bepaald onderwerp inzetten.  

Om de continuïteit van de afdeling te borgen zal het bestuur op basis van de ervaringen in 

2019/2020 onderzoeken of de bovengenoemde indeling, ondersteuning en rolverdeling tussen 

bestuur en actieve leden verandering behoeft. 

Samenwerking 
Contact met de leden 
V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners streeft een actieve- en open dialoog met 

haar leden na. Daarnaast tracht het bestuur de verbinding en samenwerking met de leden te 

vergroten. 

Dit wil het bestuur bereiken door: 

- Jaarlijks een ledenvergadering te houden waarin het gevoerde beleid van het afgelopen jaar 

en het te voeren beleid worden besproken. 

- De leden actief te betrekken bij vragen en verzoeken van V&VN of andere verenigingen en 

organisaties om mee te denken en mee te doen bij het ontwikkelen van richtlijnen, 

commissies etc. 

- De community Mijn V&VN actief te gebruiken. 

Samenwerking met organisaties 

Ook in 2020 zoekt V&VN Praktijkondersteuners & Praktijkverpleegkundigen nadrukkelijk 

samenwerking met relevante partners en organisaties. 

In 2019 zijn dat onder andere: 

NVvPO    NHG    LHV  
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VERENSO   CAHAG    SSFH    

InEen    LAN    Nederlandse Patiëntenfederatie 

Alliantie Nederland Rookvrij Pharos    Diabetesvereniging NDV 

V&VN afdelingen 


