
Aan alle leden en belangstellenden van V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen 
 
Dag collega, 
 
Jubileumfeest op 20 mei 2022 te Amersfoort. 
 
Het programma is rond. Inschrijven kan nu op basis van het hele  
programma.  
Degene die al hebben ingeschreven bij de voorinschrijving 
krijgen een aparte email toegestuurd!  
 
Deze dag is ingedeeld in 4 blokken:  

• Een ledenvergadering in de ochtend 
• Een jubileumbijeenkomst in de middag 
• Netwerken en een diner aansluitend op de middag 
• Een feestavond met de coverband The Velvet Roses. 

Voor ieder afzonderlijk kun je inschrijven. 

 
 

 
Voor leden is deze dag gratis, andere belangstellenden betalen een bijdrage. 
Nog geen lid, dan is dit misschien het moment. Lid worden. 
Attendeer je ook je collega’s die misschien geen lid zijn op dit jubileum? 
 
Datum vrijdag 20 mei 2022 
Leerhotel Het Klooster te Amersfoort 
https://leerhotelhetklooster.nl/  
 

De inschrijving 
 
Hartelijke groeten en hopelijk tot op 20 mei. 
 
Bestuur V&VN-SPV 
Bestuur@venvn-spv.nl  
www.venvn-spv.nl    

 
 
Ledenvergadering 
 

09:30 Ontvangst 
 

10:00 Start ledenvergadering: concept agenda 
 
- Opening door Nandl Lokhorst voorzitter afdeling SPV 
- Rooster van aftreden, vacatures bestuursleden 
- Bestuur activiteiten afgelopen half jaar 
- Vereniging Nieuwe Stijl / Pilot GGZ afdelingen 
- Kwaliteit statuut / Zorg Prestatie Model 
- Project profilering SPV + Herijking Expertisegebied sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
- Pauze 
- Opleidingen / opleidingsveld / visitatie 
- Presentatie project nieuwe website  
- Resultaatrekening 2021 
- AGB-code voor de SPV 
- Sluiting van de vergadering door de nieuwe voorzitter - 42 jaar na oprichting 
 

12:00 Luxe lunch 
 

12:45 Opmaak naar de middag 
 
 
 

 

https://www.venvn.nl/lidmaatschap-v-vn/basis-en-aanvullend-lidmaatschap/
https://leerhotelhetklooster.nl/
https://www.formdesk.com/spv/spv-jubileum2022
mailto:Bestuur@venvn-spv.nl
http://www.venvn-spv.nl/


Programma jubileum middag 
 
12:30 Ontvangst 

 
13:00 Welkom door de middagvoorzitter Sabine Uitslag 

 
13:15 Signalen  

Frans van der Lem 
De rode draad van het boek Signalen is het ‘bewust’ gebruik maken van de 
intuïtie, door ogenschijnlijk irrationele sensaties meer ter harte te nemen. Ze 
kunnen een ingang vormen om de complexe problematiek van de patiënt te 
ontrafelen. Voor de ambachtelijke werker kunnen ze eveneens fungeren als 
‘alarmsignaal’ op de grens tussen altruïstische betrokken nabijheid en 
formele gedistantieerde professionaliteit. 
 

14:00 Grenzeloze mogelijkheden: expertise en positie van de SPV 
Paul Poortvliet en Matthijs Zwier 
Eind vorig jaar is V&VN SPV gestart met een traject om de positie van de 
SPV te versterken. Het traject heeft drie onderdelen: een verkenning naar 
mogelijkheden om de positie te versterken, de actualisering van het 
expertisegebied van de SPV en een strategisch advies voor de toekomst. 
Wat blijkt:  behalve dat er heel veel waardering is, ziet iedereen die we 
gesproken hebben dat de SPV een cruciale rol heeft en dat dit in de 
toekomst alleen nog maar belangrijker wordt. Sprekers zullen de 
bevindingen uit dit traject presenteren. 
 

15:00 Pauze 
 

15:25 Sabine en Matthijs op de bank.  
Sabine Uitslag en Matthijs Zwiers 
Zij zullen ingaan en aandacht besteden aan de actuele dilemma's die er op 
dit moment spelen in ons werkveld. Niet alleen er over praten maar dat ook 
laten zien. 
 

16:20 Klein geluk in zorg-show  
 

.  

 
 
Een inspirerende, interactieve en vooral rake 
voorstelling over wat er nu speelt in de zorg. 
Vanuit verschillende perspectieven belichten 
Sabine Uitslag, Thomas Borggrefe en John 
van der Sanden zeer herkenbare situaties uit 
de zorg. Dit doen zij onder begeleiding van 
een geweldige live band 30 Something, die de 
situaties muzikale kracht bijzetten 
 

17:15 Voorzitter zijn van een V&VN afdeling SPV  
Bianca Buurman 
Vanmorgen in de ALV is de voorzittershamer van onze afdeling 
overgedragen. 
De bestuursvoorzitter V&VN staat hier bij stil en schetst het belang van deze 
functie voor de beroepsvereniging. 
 

17:30 Sluiting van de middag; onder het genot van een consumptie en muziek door 
DJ Aaron kun je nog netwerken en de dag afronden  

  
18:15 Diner: keuze uit vlees, vis, vegetarisch.  
 
 

 



19:30  
In het avondprogramma gaan 
we verder met netwerken, 
vieren we dat we 42 jaar 
bestaan en zal de coverband 
The Velvet Roses ons in de 
prachtige Kerkzaal uitdagen om 
onze dansconditie/skills te 
showen. 
 

https://www.thevelvetroses.nl/  
 

23:00 Sluiting van deze jubileum dag 
 
 
 

Gegevens over de sprekers 
 

 

Frans van der Lem 

 
Frans is een in hart en nieren Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, POH-GGZ en Natuurgids.  
Redacteur vaktijdschrift ‘Sociale Psychiatrie’ en auteur van het boek ‘Signalen’ 

  
 

 

Paul Poortvliet 

Paul wordt gedreven door het verbinden van zorgverlening, onderzoek, onderwijs en bestuur. In al 
deze werelden is hij thuis. Hij verbindt door echt goed te luisteren en te verhelderen. Hij zet zich in 
voor het vergroten van het onderlinge begrip. Hij doe dit op het niveau van beleid (landelijk, 

lokaal), binnen- en tussen organisaties en op het niveau van teams van zorgprofessionals. Paul is 
ruim 25 jaar werkzaam in alle sectoren van de gezondheidszorg (waaronder de GGZ). In veel van 
deze projecten speelt de verpleegkundige beroepsgroep een grote rol. Paul heeft zelf ook een 

verpleegkundige achtergrond. 
 

 

Matthijs Zwiers 

Mathijs is een energieke, extraverte en enthousiaste persoonlijkheid met een passie voor 
gezondheid, gezondheidszorg en welzijn. Zijn stijl kenmerkt zich door de nadruk op de relatie en 
verbinding, in de rol van aanjager en kwartiermaker. Het proces is minstens zo belangrijk als het 

eindresultaat. Hij haalt veel energie uit het inspireren en motiveren van anderen en het optimaal in 
hun kracht zetten. Hij gebruikt mijn creativiteit graag voor innovatie en het creëren van 
mogelijkheden, kansen en oplossingen. Matthijs heeft een verpleegkundige achtergrond. 

 

 

 
Sabine Uitslag 

Sabine Uitslag is een toegewijd, actief en geïnvolveerd professional. Enerzijds als verpleegkundige 
en anderzijds als degene die verpleegkundigen en anderen helpt om keuzen in de dagelijkse 
werkelijkheid te realiseren. Vanuit een mondiaal breed gedragen waardenset weet ze - voor 

praktische toepassing ervan- veel medestanders te krijgen. Ondanks haar hoog streefniveau is ze 
niet dwingend of sektarisch. Ze blijft spontaan en vriendelijk, een mensenmens. Kortom een 
boegbeeld voor de verpleegkundige professie. 

 
 

 

 
 

John van der Sanden 
John is cabaretier, schrijver en regisseur. Hij is de koning van de improvisatie en maakt je aan het 
lachen en huilen tegelijk.  

 

 

 

 
 

 
Thomas Borggrefe 
Thomas is acteur, theatermaker en geestelijk verzorger. Hij weet als geen ander hoe het is om in 

de zorg te werken én welke situaties ons iedere dag opnieuw raken. 

 
 

       

https://www.thevelvetroses.nl/

