Ledenvergadering SPV
• We starten om 19:30 uur
• Tip: chat een vraag / opmerking zodat we daar
tijdens deze bijeenkomst of op een later
tijdstip een reactie op kunnen geven

Graag je webcam en
microfoon uitzetten.
Via de chat communiceren.
Handje voor bij verzoek
in te stemmen

Ledenvergadering SPV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda
Opening door Nandl Lokhorst voorzitter afdeling SPV
Vereniging Nieuwe Stijl / Pilot GGZ afdelingen
Landelijk kwaliteitsstatuut
Herijking expertise en professionaliserings project
Opleidingen / opleidingsveld / visitatie
Voortgang nieuwe website SPV
Begroting 2022
Rooster van aftreden, benoeming bestuursleden
Zorgprestatiemodel (peiling bij leden)
Sluiting en invullen deelnemerslijst

Vereniging nieuwe stijl
Pilot GGZ afdelingen
• Drie bijeenkomsten geweest + digitale input
van andere bestuursleden
* Doel: kijken naar de toekomst; wat willen we?
• Hei-dag SPV bestuur: lopende dossiers
besproken en wat vinden wij belangrijk

Landelijk kwaliteitsstatuut
• Stuurgroep Implementatie:
– Uitstel aangevraagd bij ZIN voor categorieën
patiënten en coördinerende en indicerende rol

• Expertisegroep

Project herijking expertise gebied
en professionalisering SPV
Doel van het project

Het doel is met een geactualiseerd expertisegebied en met een
gedegen strategie een bijdrage te leveren aan een goede

positionering en hulpverlening van de SPV.
In twee stappen:
1. Eerst positionering, toekomst en strategie (t/m januari)
2. Dan actualisering van het expertisegebied (januari t/m mei)

Project herijking expertise gebied
en professionalisering SPV
Aanpak op hoofdlijnen:
Beginnen bij praktijk sociaal psychiatrisch verpleegkundige zelf (in alle verscheidenheid).
Aansluiten bij reacties, ambities van SPV.
– Werkgroep met 10 SPV
– Online consultatie bij meer dan 200 SPV
Van daaruit breder kijken naar ontwikkelingen zorg (velden waar SPV werken, stakeholders,
invloeden). Blik naar buiten. Bijeenkomst met stakeholders (andere beroepsbeoefenaren,
bestuurders, brancheorganisaties, etc). Hoe kijken zijn naar toekomst SPV?
Na positionering & strategie actualiseren van expertisegebied (2022). In mei oplevering van
geactualiseerde expertisegebied.

Opleidingen - opleidingsveld
en visitatie
• Vanuit bestuur heeft Pascale van Damme zitting
in het overleg SPV opleidingen. Net vandaag is
het 2e overleg van dit jaar. Info komt dus later.
• Visitatie commissie heeft het hele traject de
afgelopen jaren af kunnen sluiten.
Mede dankzij Leonoor Hermanides-Willenborg en
Paul Klein Tuente.
• Nieuwe start visitatie met uitbreiding door
uitbreiding van deze commissie met Sjaak Boon.

Nieuw logo website commissie

• De komende sheets over dit onderwerp zullen
toegelicht worden door Inge Kramer en
Richard Touw

Begroting V&VN-SPV 2022
OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER 2021 en BEGROTING 2022
Calculatie Resultaat 2021

Inkomsten
1. Opbrengsten
2. Kantoor + administratie kosten

Begroting 2022

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Financiele
gegevens zijn alleen toegankelijk
voor leden.
Zij hebben die bij
103.500,00
0,00
100.050,00
0,00
inschrijving van deze vergadering kunnen inzien.
0,00
6.091,00
0,00
8.000,00

3. Bestuurskosten

0,00

14.242,00

0,00

18.600,00

4. Public Relations + website

0,00

13.650,00

0,00

16.000,00

5. Sociale Psychiatrie

0,00

35.707,00

0,00

32.800,00

6. Projecten

0,00

20.165,00

0,00

23.000,00

7. Studiemiddag en ALV

0,00

7.349,00

0,00

42.000,00

8. Commissies en werkgroepen

0,00

418,00

0,00

9.000,00

9. Regio bijeenkomsten

0,00

0,00

0,00

3.400,00

10. Winst (reserve kapitaal)
Totaal

5.600,00
107.622,00

52.750,0
107.622,00

152.800,00

Belangrijke verhoging posten uitgaven voor 2022
4. Nieuwe website en migratie met archief van afgelopen 42 jaar
6. Tweede gedeelte investering in projecten waar onder her-ijking + professionalisering
7. Lustrumviering mei 2022 en hervatting studiebijeenkomsten
8. Meer inzetten van commissies voor ondersteuning bestuur

152.800,00

Rooster van aftreden
Benoeming bestuursleden
naam

Start aspirant

benoeming

functie

aftreden

hernoeming

aftreden

Carina
Stigter

Nov-18

Mei-19

Lid/adviseur

Mei-22

Pascale van
Damme

Mei-17

Nov-17

Lid

Nov-20

Nov-20

Mei-22

Richard
Touw

Mei-16

Nov-16

Lid

Nov-19

Vice-voorzitter

Nov-22

Nandl
Lokhorst

Nov-15

Mei-16

Voorzitter

Mei-19

Voorzitter

Mei-22

Roland
Veen

Nov-19

Pieternel
Meijer

Dec-20

Mei 22

Mirre
Nijdam

Jan-21

Nov 21

Aarti
Sarabdjitsingh

Jan-21

Nov 21

Marlous
Zuiderveld

Sept-21

Nov 21

Sanne
Limburg

Nov-21

Nov-21

Zorg prestatie model

Heeft aandacht van het bestuur maar we
ontvangen wel graag vragen of opmerkingen van
onze leden.
Samen met VS-GGZ willen we half januari 2022
een Webinar geven over de consequenties
Graag ontvangen we jullie reacties en vragen op
ons mail adres postbus@venvn-spv.nl

Sluiting en registratie deelname
Sluiting van deze vergadering en niet vergeten
de link hieronder of in de chat te gebruiken voor
deelname vergadering ten bate van register.
Daarvoor is een eenvoudig formulier
opgenomen voor accreditatie.

Klik hier voor formulier

