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Op 26 november 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 Gerton Heyne, voorzitter a.i.. Hieronder volgt een 

overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen: 

 

Welkom nieuwe bestuursleden! 
De Ledenraad verleende haar goedkeuring aan de benoeming van vier bestuursleden: 

- Catharina van Oostveen 

- Cora Vegter 

- Niels Honig 

- Jaap Kappert 

De vier nieuwe bestuursleden stelden zich na hun benoeming kort voor, via teams. Er zijn nog 

twee vacatures: die van voorzitter en die voor een bestuurslid met een profiel van 

Verzorgende IG. Voor beide functies loopt op dit moment een selectieprocedure. 

 

V&VN, vereniging nieuwe stijl (VNS) 
In 2019 is het bestuur a.i. (in opdracht van de Ledenraad) aan de slag gegaan met de 

vernieuwing van de vereniging(sstructuur) van V&VN. Met vele betrokkenen (leden, 

bestuurders van afdelingen, platformcoördinatoren, Ledenraadsleden) werkte het bureau aan 

een aantal initiatieven die het geluid van de leden binnen de vereniging moeten versterken. Er 

heeft een aantal conferenties plaatsgevonden, helaas door corona soms in digitale vorm. Dit 

resulteert uiteindelijk in een voorstel waarin de leden meer dan voorheen, centraal staan en 

waarin de focus wordt verlegd van ‘belangenorganisatie’ naar ‘beroepsorganisatie’ en van 

‘centraal’ naar ‘decentraal’. De uitkomsten zijn verwoord in zeven speerpunten:

 
 

https://www.venvn.nl/nieuws/bestuur-v-vn-uitgebreid-met-vier-nieuwe-leden/


 

2 

 
De Ledenraad kon zich in grote meerderheid vinden in het voorstel zoals het bestuur a.i. dat 

toelichtte. Het voorstel is hier terug te vinden. 

 

Ledenraad nieuwe stijl 
Ter versterking van de toezichthoudende rol van de Ledenraad zal ook de (werkwijze van) de 

Ledenraad zèlf veranderen. In januari 2021 zal de Ledenraad onder meer gaan beschikken 

over een eigen voorzitter en vice-voorzitter. 

 

Jaarplan en begroting 2021 
Ten aanzien van het door het bestuur a.i. voorgelegde jaarplan 2021 gaf de Ledenraad aan 

zich te kunnen vinden in de koers, die in het jaarplan is ingezet, maar nog wel een aantal 

suggesties en voorbehouden te hebben ten aanzien van de voorgenomen activiteiten. Het 

voornaamste punt was dat de Ledenraad meer handvaten wenste om haar toezichthoudende 

rol waar te kunnen maken. Daarnaast vroeg de Ledenraad meer aandacht voor bijv. de 

stageproblematiek in het MBO en het HBO, de tekorten aan personeel, de samenhang tussen 

de beroepen en de opleidingen en het aanbod diensten/producten voor student-leden.  

 

Het bestuur zegde toe te zullen bezien hoe zij – binnen de beperkingen van de begroting – 

aan de specifieke suggesties tegemoet kon komen. Met die aanvulling, en met inachtneming 

van het feit dat er een goede rapportage komt voor de terugkoppeling en de monitoring, kan 

de Ledenraad zich vinden in het voorliggende jaarplan 2021. Het jaarplan 21 vind je op deze 

pagina. 

 

Daarnaast stemde de Ledenraad in met de financiële onderbouwing van de voornemens, in 

de begroting 2021. 

 
 

PK 8 december 2020 
 
De volgende vergadering vindt plaats op 14 januari 2021 

 
 

https://venvn.nl/media/2gmf0ydl/20201210_verenigingnieuwestijl.pdf
https://www.venvn.nl/over-v-vn/
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