Regionale netwerken
V&VN heeft 15 regionale netwerken in heel Nederland, die worden aangestuurd
..
door V&VN-regiocoordinatoren. Naast de activiteiten voor diverse professionals in de zorg, organiseren zij jaarlijks ook meerdere bijeenkomsten in samenwerking met de VAR’s in hun regio. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen
VAR-leden elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen.
Voor V&VN-leden zijn de workshop- en netwerkdagen zeer voordelig.
Niet leden betalen een groter bedrag.
Scholing en training
De behoefte van VAR’s aan ondersteuning, advies, scholing en training loopt
sterk uiteen. Dit komt doordat VAR’s in verschillende stadia van ontwikkeling
zijn. De ene VAR is in de startfase, terwijl de andere al jarenlang invloed uitoefent op het beleid van de instelling. Ook hebben VAR-leden vaak verschillende
achtergronden en ervaringen. Het ene VAR-lid heeft een beroepsopleiding
gevolgd, terwijl het andere lid academisch geschoold is. De een werkt drie jaar
op een afdeling, terwijl de ander twintig jaar managementervaring heeft.
Deze verschillende achtergronden vragen om een gevarieerd aanbod van
scholing en training. Om dit aanbod in beeld te brengen heeft V&VN een
overzicht gemaakt. In dit overzicht staan alleen aanbieders van scholing en
training die veel ervaring hebben met VAR’s. Ze hebben bovendien allemaal
een positieve beoordeling gekregen van de VAR's die gebruik hebben gemaakt
van hun diensten.
Dit overzicht helpt je bij een keuze voor een scholing of training die past bij
jullie eigen behoefte én budget. Het overzicht is te verkrijgen via:
www.venvn.nl

Website V&VN
Op V&VN-website (www.venvn.nl) vind je een apart kopje voor VAR’s.
Hier kun je onder andere terecht voor:
• informatie over VAR’s, de netwerkdagen, workshopdagen en nieuwe
ontwikkelingen
• een overzicht van trainingen en scholingen voor VAR-leden
• de database van VAR’s in Nederland
• documenten van VAR’s zoals reglementen, jaarverslagen en andere
publicaties
• een forum waarop vragen en ervaringen met andere VAR’s gedeeld
kunnen worden.

Contact
Mocht je nog vragen hebben of ondersteuning willen van een
VAR-adviseur, dan kun je contact op nemen met de helpdesk-VAR.
De helpdesk is te bereiken via n.kolk@venvn.nl / r.altena@venvn.nl
of via (030) 291 90 50.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland helpt verpleegkundigen
en verzorgenden om goede zorg te geven aan patiënten, cliënten en
bewoners. Dat doet ze onder meer door praktische brochures en
folders uit te geven.
Meer weten: www.venvn.nl
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Invloed op het beleid van jouw organisatie?

Een VAR is hiervoor het platform!

Invloed op het beleid van jouw organisatie?

V&VN en VAR’s

bijvoorbeeld door mee te denken over het beleid van

Een Verpleegkundige en/of Verzorgende Adviesraad is een adviesorgaan van
verpleegkundige en/of verzorgende beroepsbeoefenaren voor de directie of
Raad van Bestuur. De afkorting VAR is een verzamelnaam voor verschillende
begrippen die in grote lijnen hetzelfde betekenen, zoals verpleegconvent,
verpleegkundig stafconvent of professioneel beraad.
Taken en werkzaamheden van een VAR variëren per instelling. Maar de
belangrijkste taak van een VAR is door gerichte adviezen aan de directie of
Raad van Bestuur bij te dragen aan het beleid van de instelling. De adviezen
die een VAR uitbrengt, houden altijd verband met het werk van de verpleegkundigen en verzorgenden of met de zorg voor patiënten/cliënten. Op deze
manier praat de VAR mee over de kwaliteit van zorg en beroepsuitoefening.
Daarnaast organiseert een VAR vaak symposia of de “Dag van de Verpleging”
om op deze manier de kennis en eenheid onder verzorgenden en verpleegkundigen te vergroten en hierdoor de kwaliteit van zorg en beroepsuitoefening te beïnvloeden.

hun instelling.

Het opzetten van een VAR

Hét platform daarvoor is een Verpleegkundige en/of

Meestal begint een VAR bij een groep enthousiaste professionals binnen een
instelling, die een initiatiefgroep vormen tot het opzetten van een VAR. Soms
komt het initiatief ook vanuit de directie, Raad van Bestuur of management.
Als jij in jouw instelling een initiatiefgroep hebt opgericht of wilt oprichten,
is het verstandig om zo snel mogelijk het “Handboek Verpleegkundige
Adviesraden” aan te schaffen. Hierin staat stap voor stap beschreven hoe je
een VAR kunt oprichten.

•
•
•
•
•

Een VAR is hiervoor het platform!

Veel verpleegkundigen en verzorgenden zetten zich
niet alleen in voor hun dagelijks werk, maar willen ook
bijdragen aan de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling en positionering van hun beroep. Dat doen ze

Verzorgende Adviesraad (VAR).

Het Handboek kan gebruikt worden als leidraad bij het oprichten van een VAR.
Voor de meer ervaren VAR’s kan het dienen als naslagwerk. Het handboek
beschrijft wat een VAR is en geeft handvatten om een VAR op te richten en een
vaste en gewaardeerde plaats in de instelling te geven.
Het “Handboek Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraden” is in 2005
geheel herzien (AVVV/Elsevier, 2e druk 2005, ISBN 90 352 2790 5). Je kunt het
voor € 28,95 bestellen bij de boekhandel of via www.elseviergezondheidszorg.nl.
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Of het nu de landelijke politiek, de regionale netwerken of de zorginstellingen
zijn, op alle niveaus is het belangrijk dat zorgprofessionals invloed hebben op
beleid. Het is ook belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden mede het
beleid van hun instellingen bepalen. De VAR is daarvoor het aangewezen
orgaan. Daarom stimuleert én ondersteunt V&VN het oprichten én professionaliseren van VAR’s in zo veel mogelijk instellingen.
Ondersteuning
Het is mogelijk om ondersteuning te krijgen via de helpdesk-VAR van V&VN.
De VAR-adviseurs kunnen je vragen beantwoorden en je adequaat verwijzen.
Desgewenst kan een VAR-adviseur bij jullie langs komen om informatie te
geven, een presentatie te houden of ondersteuning te bieden bij het oplossen
van problemen. Ook kun je bij de VAR-adviseurs terecht voor:
informatieverstrekking (artikelen, reglementen, verwijzing etc.)
meer informatie over het handboek
ondersteunende contacten per telefoon of e-mail
medewerking aan VAR-activiteiten in jullie instelling
scholings- en trainingsactiviteiten (via gespecialiseerde aanbieders)

De helpdesk is te bereiken via n.kolk@venvn.nl / r.altena@venvn.nl
of via (030) 291 90 50
Workshopdagen
V&VN organiseert twee keer per jaar een workshopdag voor VAR’s. De VAR’s
kunnen op deze dagen vaardigheden trainen, die van belang zijn voor de kwaliteit van het functioneren van de VAR. De bijeenkomsten zijn vooral gericht op
beginnende VAR-leden, maar er zijn ook workshops voor ervaren VAR-leden.
Bovendien zijn de contacten met andere VAR-leden interessant en leerzaam.
Deelnemers kunnen per workshopdag kiezen uit ongeveer zes workshops.
Per dag kun je twee workshops volgen. Lunch is vanzelfsprekend inbegrepen.
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