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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarplan 2023 van de afdeling V&VN Reumatologie. Hierin staan de doelen en activiteiten voor 
dit jaar beschreven. Deze doelen en activiteiten zijn in lijn met het Strategisch Beleidsplan 2023-2027 en 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 in dit jaar. Alle actuele informatie en ontwikkelingen staan daarnaast vermeld op de 
website van de afdeling reumatologie (www.reumatologie.venvn.nl) en op het platform 

(https://portaal.venvn.nl/groepen/afdeling-reumatologie/tijdlijn). 
 
Het jaarplan wordt samengevat in een activiteitenplan en weergegeven in een jaarkalender. 

2. Algemeen 
 
De missie en visie zijn beschreven in het Strategisch Beleidsplan 2023-2027. 
Deze kunt u terugvinden op de website van onze afdeling: www.reumatologie.venvn.nl . 
 
Het jaarplan is gebaseerd op de 4 strategische focusgebieden in het beleidsplan: 

- Beroepsontwikkeling 
- Deskundigheidsbevordering 
- Vitale afdeling; dialoog en cohesie binnen de afdeling 
- Samenwerking; onderling en met stake-holders 

 
Alle activiteiten in dit jaarplan hebben dan ook een directe relatie met het beleidsplan.  

3. Bestuur 
 
Het bestuur zal dit jaar bestaan uit: 

 voorzitter:  mevr. D. (Debby) Groeneweg en mevr. K (Kitty) Reeuwijk 

 secretaris:  vacant 

 penningmeester: vacant 
 algemene leden: mevr. L. (Louise) Merry 

mevr. K. (Kim) van Slingerland 
mevr. I. (Irma) van Ravesteijn 

 ambtelijk secretaris:  mevr. R. (Rita) de Reuver 
 

4. Ambities 
De uitkomsten van de poll in oktober 2022 en de Algemene Afdelingsvergadering in november 2022 hebben 
diverse onderwerpen opgeleverd die mogelijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de afdeling en haar 
doelstellingen. Het bestuur heeft nadrukkelijk de ambitie om deze onderwerpen, waar mogelijk, in het 
strategisch beleid en de jaarplannen op te nemen. 
 
Enkele van de genoemde onderwerpen zijn: 

 Behoefte aan onderling netwerken 

 Regionale netwerken versterken 
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 Behoefte aan praktische scholing 

 Behoud ledenbestand (aanwas zoeken onder leerlingen en VioS) 

 Werkgroepen versterken 
 Bestuurlijke focus op de ontwikkelingen binnen het vakgebied reumatologie (CZO) 

 
Deze onderwerpen zijn opgenomen in de activiteitenkalender.  

5. Activiteiten 
 
De activiteiten zijn onder de volgende thema’s beschreven: 

- Bestuurlijke focus  
- Werkgroepen 
- Samenwerking: dialoog en cohesie binnen de afdeling en samenwerking met stakeholders 
- Jaarkalender (zie ook de bijlage) 

 
Bestuurlijke focus 
In 2023 ligt de focus van het bestuur bij: 

 het werven van nieuwe bestuursleden en leden voor de werkgroepen  

 de positionering van de reumaverpleegkundige (CZO) 

 verder implementeren van het verenigingsplatform 

 opzetten, activeren en ondersteunen regionale netwerken 

 gezonde financiële begroting 

 

Werkgroepen 
Ook in 2023 zijn/blijven de werkgroepen van groot belang voor V&VN Reumatologie. Immers ‘voor en door 
leden’ is het motto van de afdeling. Het gaat om de werkgroepen deskundigheidsbevordering, kwaliteit en 
communicatie. Op de website staan de samenstelling en doelen van de werkgroepen nader uitgewerkt.  
Prioriteit heeft het opvullen van de vacatures binnen de werkgroepen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op 
de regionale netwerken. 

 

Samenwerking 
Ook in 2023 zoekt V&VN Reumatologie nadrukkelijk cohesie tussen de leden onderling en samenwerking met 
relevante stake-holders. Het doel van het onderhouden van de (externe) contacten is met name gericht op het 
uitwisselen van kennis én het op de kaart zetten van V&VN Reumatologie als dé autoriteit op het gebied van 
verpleegkundige zorg binnen de reumatologie. 
 
In 2023 zijn onze stake-holders: 

 NHPR 

 NVR 

 Reuma Nederland 
 Reuma Zorg Nederland 

 Antonius academie Nieuwegein 

 V&VN afdelingen (ILD, long, diabetes verder op indicatie) 

 V&VN VS - Netwerk Reumatologie, in dit netwerk zijn verpleegkundig specialisten verenigd die 
werkzaam zijn binnen de reumatologie. Zij zijn tevens een belangrijke overlegpartner voor het 
bestuur, 2x per jaar vindt er een overleg plaats. 

 Sponsoren 
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Jaarkalender 
In de jaarkalender staan de geplande activiteiten en acties voor dit kalenderjaar. Deze jaarkalender is 
opgenomen in de bijlage. Hiervoor geldt: het overzicht is dynamisch. Dat wil zeggen dat er in de loop van het 
jaar activiteiten kunnen worden gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. De meest actuele informatie staat op de 
website.  
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Bijlage: Jaarkalender 2023 Activiteitenplan 
 

Maand Onderwerp Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Verantwoordelijk 
 

Januari Werkgroep 
Deskundigheidsbevordering 

De voorzitter van de werkgroep 
maakt een kort schriftelijk verslag 
van de activiteiten van 2022 en 
vermeld tevens zo SMART mogelijk 
wat de activiteiten en acties voor het 
jaar 2023 zijn. Tijdens de ALV wordt 
eea kort besproken. 

Schriftelijk verslag Past bij actief 
informeren van 
bestuur en 
leden 

Er zijn geen 
belemmeringen om de 
evaluatie op te stellen 

2023.01.31 Kim 

Januari Werkgroep 
Kwaliteit 

De voorzitter van de werkgroep 
maakt een kort schriftelijk verslag 
van de activiteiten van 2022 en 
vermeld tevens zo SMART mogelijk 
wat de activiteiten en acties voor het 
jaar 2023 zijn. Tijdens de ALV wordt 
eea kort besproken. 

Schriftelijk verslag Past bij actief 
informeren van 
bestuur en 
leden 

Er zijn geen 
belemmeringen om de 
evaluatie op te stellen  

2023.01.31 Irma 

Januari Werkgroep 
Communicatie 

De voorzitter van de werkgroep 
maakt een kort schriftelijk verslag 
van de activiteiten van 2022 en 
vermeld tevens zo SMART mogelijk 
wat de activiteiten en acties voor het 
jaar 2023 zijn. Tijdens de ALV wordt 
eea kort besproken. 

Schriftelijk verslag Past bij actief 
informeren van 
bestuur en 
leden 

Er zijn geen 
belemmeringen om de 
evaluatie op te stellen 

2023.01.31 Redactie 

Januari Verslag verantwoording 
financiën afgelopen jaar 

De penningmeester maakt een kort 
schriftelijk verslag bij de 
Reumatologie afrekening van het jaar 
2022 

Schriftelijk verslag Past bij actief 
informeren van 
bestuur en 
leden 

Er zijn geen 
belemmeringen om de 
evaluatie op te stellen  

2023.01.31 Penningmeester 

 

Januari / 
Februari 

Fysieke 
bestuursvergadering 

Afsluiten 2023 – opstarten 2024    2023.02.28  

Februari Redactie: Nieuwsflits De Nieuwsflits verschijnt twee-
maandelijks. 
De inhoud betreft met name nieuws 
van het bestuur, scholingen en 

Verschijning van 
de nieuwsflits 

Past bij actief 
informeren van 
leden 

Er dient voldoende 
interessante copy te zijn 
en een redactie die de 
nieuwsfeiten verzamelen 

2023.02.28 Redactie 
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Maand Onderwerp Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Verantwoordelijk 
 

andere wetenswaardigheden voor de 
leden 

en tijdig aanbieden voor 
verzending 

April Redactie: Nieuwsflits De Nieuwsflits verschijnt twee-
maandelijks. 
De inhoud betreft met name nieuws 
van het bestuur, scholingen en 
andere wetenswaardigheden voor de 
leden 

Verschijning van 
de nieuwsflits 

Past bij actief 
informeren van 
leden 

Er dient voldoende 
interessante copy te zijn 
en een redactie die de 
nieuwsfeiten verzamelen 
en tijdig aanbieden voor 
verzending 

2023.04.28 Redactie 

Mei Voorjaarscongres Organiseren en (laten) uitvoeren van 
het jaarcongres, met een plenair 
gedeelte in de ochtend en in de 
middag workshops op inschrijving. 
Het congres is geaccrediteerd en 
tenminste kostenneutraal 

Congres Past bij de pijler 
Deskundigheids-
bevordering 

afhankelijk van het aantal 
deelnemers 

2023.05.10 Kim 

Juni Website geactualiseerd 

Overdracht 
werkzaamheden Rita 

     Voorzitters 

Juni Redactie: Nieuwsflits De Nieuwsflits verschijnt twee-
maandelijks. 
De inhoud betreft met name nieuws 
van het bestuur, scholingen en 
andere wetenswaardigheden voor de 
leden 

Verschijning van 
de nieuwsflits 

Past bij actief 
informeren van 
leden 

Er dient voldoende 
interessante copy te zijn 
en een redactie die de 
nieuwsfeiten verzamelen 
en tijdig aanbieden voor 
verzending 

2023.06.28 Redactie 

Augustus Redactie: Nieuwsflits De Nieuwsflits verschijnt twee-
maandelijks. 
De inhoud betreft met name nieuws 
van het bestuur, scholingen en 
andere wetenswaardigheden voor de 
leden 

Verschijning van 
de nieuwsflits 

Past bij actief 
informeren van 
leden 

Er dient voldoende 
interessante copy te zijn 
en een redactie die de 
nieuwsfeiten verzamelen 
en tijdig aanbieden voor 
verzending 

2023.09.28 Redactie 
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Maand Onderwerp Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Verantwoordelijk 
 

September Concept Jaarplan 2024   
(ter voorbereiding AAV) 

Begroting 2024 

Het bestuur stelt jaarlijks een plan op 
met acties en activiteiten. Onderdeel 
hiervan is de financiële begroting. 
Het plan staat op de agenda van de 
eerstvolgende AAV, zodat leden zich 
er over kunnen uitspreken. Het plan 
wordt in november op de website 
gepresenteerd. 

Concept jaarplan 
ter voorbereiding 
AAV (dan te 
presenteren) 

Is onderdeel 
van het 
beleidsplan 

Er zijn geen 
belemmeringen om het 
jaarplan tijdig op te 
stellen en te behandelen 
tijdens een 
bestuursvergadering 

2023.09.20 Voorzitter 

Penningmeester 

Oktober Redactie: Nieuwsflits De Nieuwsflits verschijnt twee-
maandelijks. 
De inhoud betreft met name nieuws 
van het bestuur, scholingen en 
andere wetenswaardigheden voor de 
leden 

Verschijning van 
de nieuwsflits 

Past bij actief 
informeren van 
leden 

Er dient voldoende 
interessante copy te zijn 
en een redactie die de 
nieuwsfeiten verzamelen 
en tijdig aanbieden voor 
verzending 

2023.06.28 Redactie 

November Algemene 
Afdelingsvergadering 

Algemene afdelingsvergadering 
volgens de statuten van de afdeling.  

Presentatie jaarplan en begroting 
2024 

Afgeronde 
bijeenkomst 

Voorgeschreven 
vanuit statuten 

Verplicht 2023.11.08 Voorzitter 

November Najaarscongres met 
minisymposium 

Organiseren en (laten) uitvoeren van 
een het jaarcongres. Het congres is 
geaccrediteerd en tenminste 
kostenneutraal. 

Afgeronde 
bijeenkomst 

Past binnen de 
doelstellingen 
van het 
beleidsplan. 

afhankelijk van het aantal 
deelnemers 

2023.11.08 Kim 

November Fysieke 
bestuursvergadering 

Jaarplan is geaccordeerd tijdens de 
AAV 

     

December Redactie: Nieuwsflits De Nieuwsflits verschijnt twee-
maandelijks. 
De inhoud betreft met name nieuws 
van het bestuur, scholingen en 
andere wetenswaardigheden voor de 
leden 

Verschijning van 
de nieuwsflits 

Past bij actief 
informeren van 
leden 

Er dient voldoende 
interessante copy te zijn 
en een redactie die de 
nieuwsfeiten verzamelen 
en tijdig aanbieden voor 
verzending 

2023.11.28 Redactie 

December Kerst- Nieuwjaarsgroet Alle leden ontvangen een digitale 
kerst- en nieuwjaarsgroet 

Verzending van 
deze groet 

Onderhouden 
van contacten 
met leden 

Er zijn geen 
belemmeringen 

2023.12.14 Secretariaat 

 


