
 

Overzicht subsessies   

Verenigingsbijeenkomst V&VN 

Maandag 24 september – Verkadefabriek Den Bosch 

Sessie 1: Waar begin je aan als zzp’er in de zorg? (alleen 1e ronde) 
Inhoud: Veel zorgprofessionals overwegen de stap te maken naar zelfstandig ondernemerschap. De 
afgelopen jaren zijn steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden zelfstandig gegaan en inmiddels 
zijn er zo’n 120.000 zzp’ers in de zorg actief. Het levert de professional veel op aan vrijheid, flexibiliteit 
en het betaalt beter dan in loondienst. Echter, je bent volgens de wet wel een formele zorgaanbieder 
en daardoor komen er veel meer zaken kijken bij zzp’er zijn dan alleen een KvK nummer en bevoegd / 
bekwaam blijven. Wat het met zich meebrengt om zzp’er in de zorg te zijn wordt vaak onderschat en 
gaandeweg komen professionals er pas achter wat het allemaal met zich meebrengt. Hoe zit het nu 
precies met zzp’er zijn in de zorg en wat komt erbij kijken? In deze sessie gaat Lex Tabak daar verder 
op in. 
Spreker: Lex Tabak, werkzaam voor V&VN en brancheorganisatie SoloPartners 
 
Sessie 2: Samen beslissen, een hele kunst!? 
Bij Samen beslissen kiezen zorgverleners samen met de patiënt de beste vorm van zorg voor die 
persoon. Maar hoe doe je dat, wanneer en bij wie? En wat is jouw rol daarbij? Wat zeg je wel, wat doe 
je niet? We gaan in deze workshop in op vragen over communicatie en besluitvorming in met name de 
palliatieve fase,  aan de hand van heldere tips over het proces van gedeelde besluitvorming. 
Doelstellingen: Bewustwording creëren over de rol van verpleegkundigen in het 
besluitvormingsproces. Vaardigheden aanleren en oefenen om samen met een patiënt tot een 
passende behandelbesluit te komen. 
Spreker: Monique Baas, verpleegkundig expert Gedeelde Besluitvorming en werkzaam in LUMC 
Oncologiecentrum als casemanager neuro-oncologie en VBHC-adviseur 
 
Sessie 3: EBP in de praktijk? Ja dat kan! 
Inhoud: Deze workshop zal met behulp van praktische voorbeelden de stappen van EBP opfrissen. 
Daarnaast zal de workshop tips en handvatten bieden voor het toepassen van EBP in de dagelijkse 
praktijk. 
Spreker: Suzanne Koning, docent & onderzoeker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (tot voor kort 
wijkverpleegkundige bij Opella thuiszorg te Ede) 
 

Sessie 4: Registratielast: wat kun je er zelf aan doen? 

Administratieve taken zo snel mogelijk verminderen! Als je aan verpleegkundigen en verzorgenden 

vraagt wat hun korte termijn oplossing is voor de personeelstekorten in de zorg, dan is dat hun 

antwoord. Veel registraties zijn niet landelijk bedacht, maar lokaal, in zorgorganisaties zelf. In de 

workshop gaan we bekijken hoe je in jouw organisatie ook onnodige formulieren en vinklijstjes kunt 

opruimen. En hoe we hier landelijk een olievlek van kunnen maken. 

Spreker: Annemarie Vaalburg, adviseur V&VN 

Sessie 5: Op weg naar 2020; beroepsprofielen en functiedifferentiatie 

In deze interactieve workshop wordt informatie gegeven over de laatste stand van zaken met 

betrekking tot de voorbereidingen op de nieuwe beroepsprofielen van verpleegkundigen in 2020 en de 

herziening van wet BIG. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek wat deze ontwikkelingen 

betekenen voor het beroep, voor verpleegkundigen, organisaties en opleiden. We bespreken 

gezamenlijk welke kansen deze ontwikkeling biedt, maar ook waar(nog) zorgen over bestaan en kijken 

met elkaar vooruit hoe we hier gezamenlijk mee om kunnen gaan. 

Spreker: Caroline van Mierlo, adviseur beroepsontwikkeling V&VN 

Sessie 6: Bevoegd en bekwaam 

Inhoud: Kwaliteit van zorg kun je leveren als je bevoegd en bekwaam bent. Wat komt daarbij kijken en 

wat mag je wel of niet?  Wat staat er over in de wet en hoe werkt het in de praktijk. Al uw vragen en 

praktijkvoorbeelden komen in deze workshop uitgebreid aan bod. 

Spreker: Nellie Kolk, adviseur V&VN 


