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Blijf ons volgen op:

Commissie Kwaliteitsregister
In de vorige Nieuwsbrief hebben
wij, commissie kwaliteitsregister,
ons voorgesteld en onze missie
verkondigd.
Nog voor de vorige Nieuwsbrief
was je misschien nog onbewust
onbekwaam; je wist niet dat je
iets niet had/kunt, maar nu ben je
je bewust van je onbekwaamheid,
weet je dat je iets moet doen met betrekking tot het kwaliteitsregister, realiseer je je
dat je werk te doen hebt en voel je wellicht paniek.
Maar……. geen paniek: gelukkig heeft psycholoog Maslow ons geleerd dat je dan
bewust moet gaan leren, zodat je het in de toekomst, zonder al te veel inspanning,
(het werk) geheel automatisch doet.

Wat kun je doen?

Stap 1 Schrijf je in, in het kwaliteitsregister.1)
Stap 2 Volg geaccrediteerde scholing! En voer alle overige activiteiten die te maken
hebben met bijhouden van je deskundigheid op in je register. Mocht je dit al
gedaan hebben en nu krap in je tijd zitten omdat de datum van herregistratie
eraan komt, volg dan geaccrediteerde elearning modules. Zo voorkom je dat
je éénmalig herregistratie voor beperkte duur moet aanvragen.2)
De commissie Kwaliteitsregister
https://kwaliteitsregister.venvn.nl/Registratie
2) https://kwaliteitsregister.venvn.nl/Herregistratie/Hoe-werkt-het
Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail aan: postbus@venvn-spv.nl
1)

VenVN_SPV
Lid of donateur en de nieuwsbrief niet ontvangen?

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

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-mailadres aanpassen.
Lukt dat niet: info@venvn.nl of (030) 291 90 50.
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In september, als plaatsvervangende
uitgave van SP een nieuw boek.

De SPV in "The Spotlight"

Collega Gerard Lohuis deelt zijn kracht.
In Krachtgericht werken wordt uitgegaan
van het persoonlijke contact als een stevige
en noodzakelijke basis. Daarbij is een
zekere mate van wederkerigheid nodig.
Hoe bouw je deze contacten op ook met
lastig benaderbare en/of boze mensen en
hoe geef je daar sturing aan?

Links Pascale, rechts Jacinta
In iedere nieuwsbrief gaat Richard Touw
op zoek naar een SPV collega om hem
of haar in “the spotlight” te zetten.
In deze spotlight twee vrouwelijke SPVen die ik graag via de spotlight aan jullie
wil voorstellen. Zij zijn de twee nieuwe
bestuursleden van de V&VN-SPV waar
wij als bestuur natuurlijk heel blij mee zijn.
Jacinta Schrijer en Pascale van Damme.
Ik ging op zoek naar hun passie voor
ons mooie beroep!
Jacinta Schrijer is sinds 2005 SPV.
Zij heeft al eerder ervaring opgedaan
met bestuurlijke functies. Na jarenlang
gewerkt te hebben in de verslavingszorg
als HBOV gaf de SPV eindelijk het fundament/kader wat zij nodig had om door te
pakken in de psychiatrie. Veel gerichter
werken en vervolgens een "fingerspitz
gevoel" ontwikkeld waar zij zich prettig
bij voelt. Zij wil graag, door mee te doen
in het SPV bestuur, de jongere SPV stimuleren voor het vak en laten zien aan
Nederland dat wij niet zomaar SPV zijn.
Wij zijn een beroepsgroep die noodzakelijk is binnen de GGZ!

Pascale van Damme is net terug van
(mantelzorg)vakantie uit Spanje. Een
paar dagen daarna hield zij een speech
met veel passie voor onze beroepsgroep
V&VN-SPV voor tien net gediplomeerde
SPV 'en in Groningen!!!
Waar die passie uit bestond? Zij meldde
in de speech dat zij precies op die dag
25 jaar geleden ook haar SPV diploma
had behaald. Zij vertelde aan haar
kers-verse collega's dat zij al diverse
diploma's had behaald maar dit was niet
zomaar een diploma!
Zij was SPV, zij merkte dat alles samen
kwam, zij was "thuis gekomen". Zij vertelde mij dat het haar geen moeite kostte
om heel enthousiast over haar beroep te
vertellen, het kwam immers uit haar hart!
Heb jij of ken jij een SPV die in "the
spotlight" gezet mag worden?
Stuur een email naar Richard Touw;
r.touw@venvn-spv.nl

Het bestuur van de V&VN-SPV schrijft
hierover:
Het boek neemt je mee naar het werkveld
van de sterk veranderende ambulante
sociale psychiatrie en sluit goed aan bij de
visie van de nieuwe GGZ en Hart voor de
GGZ. De GGZ is toe aan verandering en
de hulpverlening (diverse disciplines) werkt
steeds meer wijkgericht.
Hij stelt dat de sociaal maatschappelijke
context essentieel is.
Gerard vertelt in dit boek zijn verhalen (casuïstiek) vanuit de praktijk, je ziet het voor
je. Hij laat de verschillende methodieken
de revue passeren zoals de motiverende
gespreksvoering, het vijf gesprekkenmodel
en de Presentie theorie (Andries Baart).
Tevens maakt hij gebruik van de positieve
psychologie om de principes van het krachtgericht werken uit te leggen.
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Visitatie commissie maakt stappen
De hogeschool Avans+ is door de commissie Visitatie bezocht en beoordeeld.
De commissie was zeer tevreden over de
ontvangst en hoe de studenten bij deze
opleiding worden opgeleid. Het verslag
van de visitatie is in maart door het bestuur
ontvangen en tijdens de vergadering in april
besproken met de commissie.
Het bestuur is onder de indruk van de kwaliteit en detaillering van de rapportage die de
commissie heeft opgesteld. Daarvoor dank
aan de commissieleden Leonoor Hermanides-Willenborg en Paul Klein Tuente. De
aanbevelingen in dit rapport zijn door het
bestuur besproken en in het stand punt
naar de school overgenomen.
Wij feliciteren dan ook de opleiding met een
positieve erkenning van deze opleiding en
de voortzetting van de registratie voor een
periode van vijf jaar in het kwaliteitsregister
van de V&VN-deskundigheidsgebied SPV.
De visitatie van de hogeschool te Groningen (Hanze Hogeschool) is in juni gestart.
Verder blijkt dat er in de praktijk meer
behoefte te zijn aan SPV-en. Momenteel
zijn er ongeveer 250 studenten die worden
opgeleid tot SPV.

Ledenvergadering en studiemiddag 17 mei 2018
De afgelopen ledenvergadering en studiemiddag was weer goed bezocht. Op de
ledenvergadering kwamen naast de gebruikelijke agendapunten twee belangrijke
onderwerpen aan de orde.
1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het strategisch beleidsplan
2016-2018?
Een korte presentatie hiervan kan je hier. < downloaden c.q. inzien >
2. Het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) en daar afgeleide Nederlandse NLQF.
Wordt de SPV ingeschaald op niveau EQF6 in het nieuwe beroep regieverpleegkundige? < Informeer jezelf door de presentatie te bekijken >
Van de studiemiddag staan de < presentaties intussen op onze website>
Een foto expressie van deze dag is te zien door op bovenstaande afbeelding te
klikken.

AGB-Code
We kregen van collega Arjan Bosch een verhelderend schrijven over de AGB-Code.
Hij meldt dat de SPV al jaren een AGB code heeft. Wanneer je je verder verdiept in
wat is een AGB code eigenlijk, dan kom je uit op het feit dat het voor zorgaanbieders
is. Geen vereniging dus, de reden waarom die weg via een aanvraag vanuit de vereniging zo veel hobbels kent.
Het doel, eenvoudig gesteld: declareren van geleverde diensten bij zorgverzekeraars (ZVW) en/of gemeenten (WMO).

Verspreid
deze nieuwsbrief
onder
je collega’s!

Wanneer de SPV in spé naar de kamer van koophandel wandelt en zich daar
inschrijft als begeleidingsbureau Jansen (eenmansbedrijf), kan een volgende stap
het aanvragen van de code zijn.
Voor meer informatie, zie https://www.agbcode.nl
Mochten aankomende ondernemers geïnteresseerd zijn in meer ondersteuning,
dan mag men contact met me opnemen.
Arjan Bosch, SPV. M: (06) 445 000 67
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