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Op 24 maart vond een bijeenkomst plaats van de Ledenraad van V&VN (deels op de 

Orteliuslaan, deels in teams). De bijeenkomst werd voorgezeten door Wouter de Graaf, vice-

voorzitter van de Ledenraad. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste 

gespreksonderwerpen. 

 

Nieuwe afdelingen! 

De Ledenraad stemde in met twee wijzigingen die worden opgenomen in het Huishoudelijk 

Reglement. Het betreft: de oprichting van de afdeling V&VN Vrouw en Kind en de omvorming 

van V&VN Verzorgenden van platform tot afdeling.  

https://www.venvn.nl/nieuws/door-ons-te-verenigen-kunnen-we-veel-meer-bereiken/  

 

Integraal Zorgakkoord 

De voormalige hoofdlijnenakkoorden (wijk, msz, ggz) worden door het nieuwe Kabinet 

geïntegreerd tot één nieuw samenhangend akkoord. V&VN is één van de 

beroepsverenigingen die hierbij betrokken zijn. De strategische agenda 2021 – 2025 dient als 

belangrijke input voor dit akkoord. Ook bij het door het Kabinet op te stellen Woonakkoord en 

Preventie-akkoord is V&VN gesprekspartner.  

 

Vierde kwartaal 2021 

Aan de hand van een kwartaalrapportage wisselde de Ledenraad met het bestuur van 

gedachten over enkele thema’s, zoals het uitoefenen van invloed door beroepsgenoten in 

Raden van Toezicht, de rol van wetenschap binnen de beroepsvereniging en het belang van 

preventie.  

 

Beleidscyclus 2022/2023 

De prioriteiten voor de komende jaren zijn opgenomen in het jaarplan 2022/2023. In overleg 

met de nieuwe interim-directeur worden hier de komende tijd nadere prioriteiten in 

aangebracht. De Ledenraad verleende haar goedkeuring aan de voornemens. Ook de 

begroting voor 2022 werd goedgekeurd.  

Wel drong de Ledenraad er op aan een ledenversie te maken, met een meer toegankelijk 

taalgebruik.  
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Zeggenschap 

Eind 2021 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen op de begroting van VWS 

voor 2022, inhoudende dat er in 2022 € 10 mln moet worden vrijgemaakt t.b.v. het vergroten 

van zeggenschap van zorgprofessionals. V&VN is door VWS aangewezen als trekker van dit 

traject. Het ontwikkelde Landelijk Actieplan bestaat uit twee componenten: - op landelijk 

niveau (leerlijn) - op lokaal niveau (impuls vanuit de instellingen zelf) De Ledenraad toonde 

zich enthousiast over het plan van aanpak, wel is de doorlooptijd ambitieus. De raad gaf 

verder een aantal aandachtspunten mee: 

 

Verkiezingen Ledenraad 

In 2022 vinden verkiezingen plaats voor de Ledenraad. De Kiescommissie zoekt nog 

aanvulling van twee leden (niet behorend tot de Ledenraad).  

 

Vertrek directeur V&VN 

In februari 2022 heeft Manon Vanderkaa afscheid genomen van V&VN. De Ledenraad vindt 

betreurt haar vertrek vanwege de verbeterslagen die zij de afgelopen anderhalf jaar binnen 

V&VN heeft gemaakt. Begin april gaat een interim-directeur van start. Hij krijgt als opdracht 

mee de vereniging toekomstbestendiger te maken, aandacht te besteden aan basisprocessen 

op het bureau en te zorgen voor een goede werkomgeving aldaar.  

 

 

 

PK 24 maart 2022 

 

De volgende vergadering vindt plaats op 30 juni 2022 

 

 


