Beleidsplan 2016-2020
Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en
Praktijkondersteuners.
1. Inleiding
Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen
en Praktijkondersteuners. In deze tijd van transities in de zorg zal de focus van het bestuur de
komende 4 jaar liggen op gevolgen van deze transities voor ons werkveld en eisen die hieraan
zijn verbonden voor de beroepsopleidingen, bij en nascholingen. Dit document wordt besproken
en goedgekeurd op de ledenvergadering van 15 september 2016.
2. Visie
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”.
3. Doelgroep
Alle Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners werkzaam in de verschillende settings:
verpleeghuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, huisartsenpraktijk en asielzoekerscentrum.
4. Organisatie
V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners is een van de 40 gespecialiseerde
afdelingen van beroepsvereniging V&VN en kent een eigen afdelingsbestuur.
Het bestuur wordt ondersteund door een groep van actieve leden. Deze actieve leden
vertegenwoordigen de afdeling waar nodig.
Sinds 2012 is er nog een laag toegevoegd : de Settings. Settings zijn ontstaan naar aanleiding
van vragen uit het werkveld, doordat de praktijkondersteuners/ praktijkverpleegkundigen niet
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alleen maar werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk, maar ook steeds vaker in een andere setting.
V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners heeft gekozen voor 4 verschillende
settings namelijk: huisartsenzorg, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en zorg in
asielzoekerscentra. Doordat het bestuur contact onderhoudt met actieve leden uit deze 4 settings,
ontstaat een wederzijdse informatievoorziening.
Communicatiestructuur binnen de afdeling
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5. Strategie
1. Maatschappelijke erkenning
2. Deskundigheidsbevordering
3. Achterban (leden)
6. Doelen:
1. Maatschappelijke erkenning
-

Kwaliteit van de achterban de aankomende jaren nog actiever onder de aandacht
brengen (transitiefase naar expertisegebied 2020)
Praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner profileren als zelfstandig
functionaris
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-

Verstevigen van de positie binnen de relatie met de stakeholders
Het bestendigen van de reputatie van de afdeling V&VN praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners als betrouwbare partner

2. Kwaliteit van het vak op een zo hoog mogelijk niveau uitoefenen
-

Ontwikkelen van scholingen
Meedenken/ ontwikkelen van richtlijnen
Bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep

3. Achterban
-

Informatievoorziening door een actueel en (digitaal) platform
Servicebieden aan leden en niet-leden, door antwoord te geven op vragen en zorgen
dat er vak inhoudelijke bij en na scholingen georganiseerd worden
Aan de wensen van achterban tegemoet komen door de inzet van actieve leden

7. Activiteiten:
1. Maatschappelijke erkenning
- Samenwerken met NHG/ VERENSO/ NVAVG/ LHV/ SSFH/ InEen
- Samenwerken met Hogescholen
- Contacten onderhouden met patiëntenverenigingen
- De rol van de praktijkverpleegkundige/ praktijkondersteuner actief uitdragen
2. Kwaliteit van het vak op een zo hoog mogelijk niveau uitoefenen
- Samenwerken met NHG/ LAN/ Vitale Vaten/ Alliantie stoppen met roken/
VERENSO/ VILANS/ LOVE/ NDF
- Samenwerken met V&VN centraal
- Samenwerken met andere afdelingen V&VN
- Lanceren van een vernieuwde website Platform Ouderenzorg in najaar 2016
- Organiseren van het jaarcongres/ en de Xpert cursus
- Organiseren van scholingsbijeenkomsten voor de settings
- Uitgeven van een vaktijdschrift
- Publiceren van een nieuwsbrief
- Actueel houden van de website
- Expertisegebied in het kwaliteitsregister V&V
- Aansluiten op beroepsprofielen curriculum en expertisegebied
praktijkverpleegkundigen
- Richtlijnontwikkeling en verantwoording
3. Informatie aan de achterban door middel van:
- Maandelijkse nieuwsbrief
- Vaktijdschrift
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-

Forum
Website
Social media
Bijeenkomsten met actieve leden
Specifieke bijeenkomsten voor settings
Transparante communicatie over behaalde resultaten
Naamsbekendheid/ Promotie afdeling

Koppeling begroting
De afdeling wordt ondersteund door de Financiële Administratie van V&VN centraal. De
inkomsten van de afdeling bestaan uit contributie van de leden en neveninkomsten. De gelden
worden gebruikt voor profilering van de deskundigheid en kwaliteitsbeleid.
Uitgaven
Gelden worden aangewend voor:
- Innovatieve en/of kwaliteit verbeterende activiteiten
- De ondersteuning van directe en indirecte verbetering van zorg aan patiënten hetgeen door
commissies en werkgroepen wordt geoperationaliseerd
- Onderhoud van het tijdschrift, website en ander PR materiaal
- Bekostiging lidmaatschappen zoals Long Alliantie Nederland, Nederlandse Diabetes
Federatie , Platform Vitale Vaten, Partnership Stop met Roken
Inkomsten
Naast inkomsten vanuit de contributie afdelingslidmaatschap zijn er ook nog inkomsten uit
andere bezigheden. De bedoeling is dat deze inkomsten de aankomende jaren gaan toenemen.
Deze inkomsten worden gegenereerd door:
- Het organiseren van een jaarcongres
- Het versturen van mailingen (op verzoek van derden)
- Het plaatsen van berichten in de nieuwsbrief (op verzoek van derden)
- Het plaatsen van vacatures op de website
Overige diensten door het verlenen van leden voor het ondersteunen bij projecten
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