3VW: DRIE VERENIGINGEN VOOR O.A. VERPLEGINGSWETENSCHAPPERS
Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland, Platform V&VN Wetenschap in Praktijk (WiP) en Sigma Rho Chi at-large Chapter zijn alle drie
verenigingen die zich richten op verpleegkundigen die bezig zijn met leiderschap en wetenschap.
De drie verenigingen werken samen op het gebied van PR en het organiseren van bijeenkomsten. En ze hebben ook specieke kenmerken. Die vind je
onderstaand.

Alumnivereniging
Aantal leden: 185
Opgericht: 2010

Platform V&VN WiP
Aantal leden: 368
Opgericht: 2007

1

Missie

Wie kan lid worden?

Contributie per
jaar1

Faciliteren van
verplegingswetenschappers
om wetenschappelijke
kennis te genereren ten
behoeve van betere
uitkomsten bij zorgvragers.
En daarvoor een netwerk
(lerende gemeenschap) te
bieden.

Verplegingswetenschappers
(Maastricht, Utrecht,
Groningen), én
masterstudenten
Verplegingswetenschap van
Klinische
Gezondheidswetenschappen
(KGW) in Utrecht.

€ 25,--

Meer aandacht van V&VN,
V&VN afdelingen en V&VNleden voor het evidence
based werken.

Betreft de contributie voor 2021

Activiteiten

•
•
•
•
•

Alle (student)
verpleegkundigen,
verzorgenden,
verpleegkundig specialisten,
beleidsmedewerkers, en
verplegingswetenschappers.

€ 20,50
(plus
lidmaatschap
V&VN: €74,--, dit
is incl.
Kwaliteitsregister)

•
•
•
•
•
•
•

Kenniskringen rondom thema’s
aangedragen door leden
Wetenschapscarrousel ism de andere
alumniverenigingen en de
studievereniging KGW.
Expertmeetings, 1 a 2x per jaar;
Symposium, tweejaarlijks i.s.m. de
andere verenigingen
Uitgave van de karakteristiek van de
verplegingswetenschapper (versie 2.0;
okt 2021).
Nieuwsbrief, 3 à 4x per jaar.
Actieve LinkedIn groep
Regionale netwerkavonden met
gastsprekers, 4-6x per jaar.
Symposium, tweejaarlijks i.s.m. anderen.
Eigen website bevat EBP-materiaal.
Lobbyen om draagvlak EBP te vergroten.
V&VN-afdelingen ondersteunen in
uitdragen en faciliteren EBP.

Rho Chi at-large
Chapter
Aantal leden: 84
Opgericht: 2002

Ondersteuning bij
professionele ontwikkeling
van verpleegkundigen die
zich inzetten om een
verschil in de
gezondheidszorg te maken
wereldwijd.

Verpleegkundige leiders,
voorgedragen door twee
leden. Verpleegkundige
HBO/Master studenten.

€ 112,-15,- korting
wanneer
lidmaatschap bij
Alumnivereniging
en/of V&VN WIP
€ 104,--

•
•
•
•
•
•
•
•

De overeenkomsten en verschillen tussen drie verenigingen voor verpleegkundigen.

Lezingen met gastsprekers.
Inductie van nieuwe leden met
minisymposium.
Gezamenlijk tweejaarlijks Symposium.
Mentortraject, stimuleren van
leiderschapskwaliteiten.
Awards voor veel belovende
verpleegkundige en Award voor de friend
of nursing.
Deelname aan Europese en
Internationale conferenties en
onderzoek.
Subsidiemogelijkheden voor leden voor
deelname symposia en publicaties
Online abonnement op
wetenschappelijke tijdschriften Journal
Nursing Scholarship & Worldviews on
Evidence based nursing.

Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland
Opgericht: November 2010
De missie is: Faciliteren van Verplegingswetenschappers om wetenschappelijke kennis te genereren voor de hedendaagse en toekomstige verpleegkundige
praktijk ten behoeve van betere uitkomsten bij zorgvragers. De vereniging biedt een netwerk voor verplegingswetenschappers.
Leden: Verplegingswetenschappers die afgestudeerd zijn in Maastricht, Utrecht of Groningen én studenten die zijn toegelaten tot het Masterprogramma
Verplegingswetenschap van Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) in Utrecht.
Aantal leden: 175.
Contributie: 25 euro per jaar.
Activiteiten:
• In maart/april een Algemene Leden Vergadering
• Vanaf 2020 zijn we gestart met het organiseren van kenniskringen rondom thema’s die onze leden bezighouden.
• De Wetenschapscarrousel KGW in september/oktober. Georganiseerd door de studievereniging en gezamenlijke alumniverenigingen
• Expertmeetings. Via een open gespreksvorm worden de eigen expertise en ervaringen, specifiek op een vooraf bepaald thema, gedeeld met
vakinhoudelijke leiders. De uitkomsten van de expertmeetings worden via de nieuwsbrief en soms in vaktijdschriften gedeeld.
• We hebben een actieve LinkedIn groep
• We hebben de karakteristiek verplegingswetenschapper uitgebracht. Deze is te vinden op onze website. We houden deze actueel en bespreken
deze regelmatig op bijeenkomsten
• De nieuwsbrief van de Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland verschijnt drie tot vier keer per jaar.
Het specifieke van de alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland ten opzichte van de twee andere verenigingen
Bied een netwerk aan verplegingswetenschappers uit heel Nederland om hun kennis te delen en verbinden. Zet zich in voor naamsbekendheid van de
opleiding verplegingswetenschap en ondersteunt verplegingswetenschappers in hun positionering onder andere via de karakteristiek van de
verplegingswetenschapper.

Platform V&VN Wetenschap in Praktijk (WiP)
Opgericht: 2007, ontstaan uit een fusie tussen Verve (Vereniging voor Verplegingswetenschappers) en het LOVS (Landelijk Overleg Verpleegkundig
Specialisten).
De missie is: Meer aandacht van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en V&VN-leden voor het evidence based
werken.
Leden: verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en verplegingswetenschappers; alle leden van V&VN kunnen naast hun algemeen
lidmaatschap ook lid zijn van het platform WiP.
Aantal leden: 368, lezers van de Nieuwsbrief WiP: 6564.
Contributie: €20,50 voor het platform WiP, naast het algemeen lidmaatschap van V&VN (€74,00/jaar, is inclusief Kwaliteitsregister; voor studenten €28,50).
Activiteiten:
• Regionale en online themabijeenkomsten.
• Symposium, tweejaarlijks, in samenwerking met o.a. een hogeschool.
• Verbinden van de praktijk met wetenschap door informatie te ontsluiten van lectoraten en verplegingswetenschap, o.a. op de website.
• Een aantal afdelingen van V&VN ondersteunen in het vormgeven om het evidence based werken van hun leden te bevorderen.
Het specifieke van V&VN WiP ten opzichte van de twee andere verenigingen.
• Invloed uitoefenen op het V&VN-beleid om de ingeslagen weg van het bevorderen van evidence based handelen door verzorgenden en
verpleegkundigen voort te zetten en hierop een samenhangend beleid maken, dat zich uitstrekt van het ontwikkelen tot het werken volgens een
richtlijn.

Sigma Rho Chi at-large Chapter
Opgericht: 20 september 2002.
De missie is: Ondersteuning bij het leren (studeren en educatie), opdoen van kennis en professionele ontwikkeling van verpleegkundigen die zich inzetten
om een verschil in de gezondheidszorg te maken wereldwijd.
Leden: Verpleegkundige leiders kunnen lid worden van Sigma Rho Chi door voorgedragen te worden door minimaal twee leden.
Aantal leden: 84
Contributie: 104 euro per jaar
Activiteiten:
• Meerdere keren per jaar lezingen waarin gastsprekers een onderwerp nader toelichten.
• Eenmaal per jaar, in juli, vindt de Algemene Leden Vergadering plaats.
• Elk najaar vindt de inductie van nieuwe leden plaats met om het andere jaar een minisymposium, of het gezamenlijke Een tweejaarlijks symposium
met de andere 2 verenigingen.
• Nationaal en Internationaal mentor- en coachingstraject, gericht op het stimuleren van leiderschapskwaliteiten, professionele vaardigheden en
inhoudsdeskundigheid binnen de beroepspraktijk.
• Award voor veel belovende verpleegkundige 2017 en Award voor de friend of nursing.
• Deelname aan Europese en Internationale conferenties en onderzoek op Europees niveau.
• Subsidiemogelijkheden voor leden voor deelname symposia en publicaties.
• Online abonnement op wetenschappelijke tijdschriften Journal Nursing Scholarship & Worldviews on Evidence based nursing.
Het specifieke van Sigma Rho Chi at-large Chapter ten opzichte van de twee andere verenigingen
Het chapter is onderdeel van het Internationale Sigma waarbinnen ook een Europese regionale divisie is georganiseerd. Het chapter biedt daarmee
toegang tot een Europees en wereldwijd netwerk van verpleegkundigen en verplegingswetenschappers.

