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V&VN-SPV

We zijn op zoek naar mede-beheerders 
voor Facebook pagina’s. 
Stuur ons een mail wanneer je mee wilt 
doen postbus@venvn-spv.nl 

Inleiding

De vorige nieuwsbrief ging over de eerste en de tweede golf en inmiddels zitten 
wij, als wij de laatste berichten mogen geloven, in de derde Covid-19 golf. We 
hopen natuurlijk allemaal op de aankomende versoepelingen. 
Ik weet niet hoe het jullie als SPV collega's vergaat, maar ik loop vrijwel iedere 
dag in gesprekken tegen het "geloof in betere tijden" aan. Vanmiddag sprak ik 
een cliënt, die zich al ongeveer 15 jaar als een gevangene van Het Systeem 
ziet, oftewel onze maatschappij. Het was het laatste gesprek van de dag en hij 
was ervan overtuigd, dat het eind van de wereld nu echt in zicht is. 

Wij zijn bij uitstek specialisten in het behandelen/omgaan met cliënten binnen 
de zeker in deze tijden complexe sociaal (maatschappelijke) psychiatrische 
context. Wij motiveren/stimuleren en trekken samen met onze cliënten op om 
hen weer toekomstperspectief te bieden. Hier zijn wij voor opgeleid. Het speelt 
natuurlijk voor ons mee hoe wij onszelf voelen binnen onze eigen sociale con-
text, onze relaties (gezin, vrienden en familie). Binnen onze werkomgeving zijn 
er ook collega's die er genoeg van krijgen. Wij zijn net mensen. 

Toch ook opbeurende berichten in deze nieuwsbrief van onze V&VN-SPV 
beroepsgroep. Vanuit het bestuur zijn wij samen met de andere GGZ verpleeg-
kundige beroepsgroepen bezig om een pilot te starten om ons binnen de grote 
V&VN vereniging stevig te positioneren en wij blijven scherp onze positie 
bewaken bij de totstandkoming van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Meer 
info volgt tijdens de ledenvergadering. 

Het boek Sociaal Kapitaal over de identiteit van de SPV is 
inmiddels al veel gelezen (goede geluiden over gehoord).
Het vakblad SP nummer 135 (jaargang 40) viel bij ieder lid 
van de vereniging in de bus. Onder meer een artikel "onder 
invloed van corona", mijn advies is lezen! 

Verder komt onze ALV (Algemene LedenVergadering) er weer aan. Wij zien jul-
lie graag op deze tweede digitale versie op donderdagavond 20 mei 19.30-21.00 
uur. Via deze nieuwsbrief lees je hoe je je kunt aanmelden om uitgenodigd te 
worden via TEAMS. De eerste digitale bijeenkomst was een groot succes. 

Tevens bereiden we, samen met de commissie studiedagen, een digitale studie-
bijeenkomst voor. Thema positionering SPV, donderdag 3 juni van 19.30-21.00 
uur. Voor beiden digitale bijeenkomsten worden nog uitnodigingen verstuurd, 
inschrijven voor de ALV kan nu reeds, zie verderop in deze nieuwsbrief.

Richard Touw, vice-voorzitter bestuur V&VN-SPV
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Mirre Nijman 
Mirre is een collega van 38 jaar, 
woont in Woerden en is getrouwd 
met Harry (werkt in de scheeps-
bouw). Zij wilde als 4 jarig meisje 
al zuster worden. 

Na de MBOV is zij via Uitzendbureau werkervaring gaan opdoen 
binnen de verschillende werkvelden (algemeen ziekenhuis, wijk-
verpleging) en bij het Leger des Heils bleek  al snel dat werken 
binnen de sociale maatschappelijke psychiatrie haar voorkeur te 
hebben. Hier heeft zij 16 jaar gewerkt en sinds 2020 bij Altrecht 
als SPV (diploma in 2017)

Vijf redenen waarom zij is gestart bij ons V&VN-SPV bestuur: 
➜ achter de schermen van de beroepsgroep willen kijken
➜ de SPV beter willen positioneren
➜  de GGZ verpleegkundige stem vertegenwoordigen binnen  

de organisaties 
➜ Richtlijnen meer in beeld krijgen
➜  meedoen met de beroepsgroep (vindt netwerken/opleiding 

ook boeiend) 

Binnen het V&VN-SPV bestuur gaat zij zich direct al samen 
met Nandl Lokhorst (voorzitter) inzetten om via een pilot onze 
beroepsgroep (vanuit de vakcommissie GGZ) binnen de 
(V)ereniging (N)ieuwe (S)tijl van de V&VN goed te positioneren.

Pieternel Meijer
Ik ben Pieternel (38), hou van het 
leven en verwonder mij graag.  
Paarden zijn altijd een onderdeel  
van mijn leven geweest waarin ik 
de juiste balans tussen werk en  
privé vind. 

Tijdens de opleiding in het Rijnstate ziekenhuis maakte ik kennis 
met de psychiatrie waar ik mijn hart aan verloor. De opleiding 
SPV ben ik gestart binnen de jeugdzorg en afgerond in 2019. 
Inmiddels werk ik voor BuurtzorgT in Arnhem als SPV waar ik 
helemaal op mijn plek ben. Als ik denk aan de beroepsgroep 
SPV komen er 5 woorden naar boven: 
Positioneren! • Trots • Krachtig • Doen • Prachtvak

Ik zou mij in het bestuur graag bezig willen houden met oplei-
dingen en netwerk(en) en regio bijeenkomsten. Beide intrigeren 
mij omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van de SPV. 

Vijf redenen toetreden bestuur: 
➜ positionering SPV, de tijd is nu. 
➜  ik denk dat ik er veel van kan leren om in het bestuur te zitten. 

(Ontwikkeling) 
➜ Netwerk opbouwen. 
➜ Bij willen dragen aan de ontwikkeling van de beroepsgroep
➜  Ik ben trots op de beroepsgroep SPV, op deze manier kan ik 

deze mede vertegenwoordigen.

Aarti Sarabdjitsingh 
Hallo iedereen, ik ben Aarti en werk 
inmiddels ruim 20 jaar binnen de 
GGZ. Tijdens mijn HBO-V stage trok 
het belang van het ambulant werken 
en het betrekken van de omgeving 
mij dusdanig waardoor ik kort na het 
afronden van mijn HBO-V, de oplei-

ding tot SPV ben gaan volgen. Inmiddels ben ik ook werkzaam 
als systeemtherapeut. De kennis als SPV en systeemtherapeut 
is voor mij zeer waardevol in de kinder,- en jeugdhulpverlening 
waar ik de afgelopen 10 jaar werk. 

Als ik denk aan de beroepsgroep SPV komen de volgende 
gedachten in mij op:
➜ Doorzetters
➜ Denkers en doeners
➜ Zijn daadkrachtig
➜ Hebben een breed perspectief
➜ Mogen meer van zich laten zien en horen
➜ Coördinatoren (zicht hebben op het geheel)

In het bestuur zou ik graag aandacht willen besteden aan de 
kinder,- en jeugdzorg/GGZ, met daarbij korte lijnen en samen-
werking met de volwassen zorg. Ik denk dat de SPV daar veel 
te bieden heeft. Zoals het betrekken van de omgeving, zicht 
op GGZ en het functioneren op diverse levensgebieden en het 
coördineren van zorg. 

Redenen voor mij om toe te treden tot bestuur: 
➜  Woorden geven en uitdragen aan dat wat de SPV kan en doet
➜ Netwerken en meedenken over de wijze waarop 
➜  Bij willen dragen aan de ontwikkeling van de beroepsgroep 

binnen diverse sectoren
➜  Meedenken over de verdere ontwikkeling en mogelijkheden 

van de SPV

In deze nieuwsbrief drie SPV kandidaat bestuursleden in “The Spotlight”.

Blijf ons volgen op:           VenVN_SPV
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De nieuwsbrief is een uitgave van de PR-commissie en verschijnt Verschijnt 1 maal per 3 maanden. Zijn je gegevens niet up to date: via ‘Mijn V&VN‘ op de website van  
www.venvn.nl kun je inloggen op je eigen account en je persoonlijke gegevens wijzigen. Vragen of opmerkingen? Over lidmaatschap; stuur een e-mail naar info@venvn.nl 
of bel (030) 291 90 50. 

Redactie nieuwsbrief V&VN-SPV
Lid of donateur en de nieuwsbrief niet ontvangen? Het kan zijn dat een collega je heeft geattendeerd op deze nieuwsbrief terwijl je 
deze zelf niet ontvangen hebt. Mogelijk klopt je email adres niet meer, controleer dat bij je contactgegevens V&VN. Hiervoor log je 
eerst in met het e-mailadres waarop je de mail van V&VN hebt ontvangen om een wachtwoord aan te maken. Ga daarna naar 
'Wijzig gegevens' in de rechterbalk. Klik hier op de knop 'Wijzig gegevens' naast je e-mailadres en wachtwoord. Nu kun je je e-mail-
adres aanpassen. Lukt dat niet: info@venvn.nl of (030) 291 90 50.

 

 

De ggzappwijzer.nl helpt je bij het vinden van apps die je 
mentale veerkracht kunnen versterken

De appstores van Apple en Google bevatten duizenden apps 
die zich richten op de mentale gezondheid van mensen. 
Tussen al die apps een geschikte vinden is behoorlijk lastig.

De ggz-appwijzer helpt je deze zoektocht te vergemakkelijken. 
We geven je informatie over de kwaliteit en functionaliteit van 
ggz-gerelateerde apps.

Digitale ledenvergadering

Op 20 mei houden we een digitale ledenvergadering van 
19.30 - 21.00 uur. Een voorlopige agenda is:

• Opening door Nandl Lokhorst voorzitter afdeling SPV
• Stand van zaken / speerpunten nov 2020 – mei 2021
• Informatie nieuwe ontwikkelingen
• Vereniging Nieuwe Stijl V&VN en inzet afd. SPV
• Resultatenrekening 2020
• Bestuur samenstelling
• Sluiting vergadering

Inschrijven kan nu via deze link:
 <Inschrijving ledenvergadering 20 mei 2021>

Digitale studiebijeenkomst

Op 3 juni bereiden we een digitale studiebijeenkomst voor  
van 19.30 - 21.15 uur. 

Een uitnodiging om in te schrijven zal op een later tijdstip 
worden verstuurd.
Het thema zal zijn positionering van de SPV.

https://www.ggzappwijzer.nl
https://www.formdesk.com/spv/alv-mei2021

