
Nieuwsbrief 1 – april 2022 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voorwoord 
 
Ineens is het lente. Ondanks alle zorgen in 
de wereld, maakt de natuur zich op om ons 
te laten genieten van een volgend seizoen.   
 
Zoals de knoppen in de bomen hun bloesem 
ontluiken, lijken wij als Alumnivereniging 
Verplegingswetenschap Nederland ook toe 
te groeien naar een nieuwe fase. Wat mooi 
dat we als bestuur vanuit de leden unaniem 
steun hebben ontvangen op de nieuwe 
plannen. We kijken er naar uit om, in 
samenwerking met KGW, stappen te gaan 
zetten in positionering. Dat kunnen we 
natuurlijk niet als bestuur alleen. In de ALV 
is al aangegeven dat het cruciaal is om 
actieve leden te hebben die hieraan 
meebouwen.  
 
Langs deze weg nogmaals de oproep: laat je 
horen en doe mee! Ons mailadres kan vele 
berichten aan! info@alumnivw.nl   
 
In deze nieuwsbrief lees je het verslag van 
de ALV, kijken we terug op de 
Expertmeeting, de kenniskring en delen we 
de komende activiteiten.  
 
Namens de bestuursleden van de AVN wens ik jou veel inspiratie in het uitoefenen van het vak 
en hopen wij jou snel te ontmoeten!  
 
Eline de Craen  
Voorzitter AVN 
 
 

 

mailto:info@alumnivw.nl


Nieuwsbrief 1 – april 2022 

2 
 

Terugblik op de ALV 

Op 15 maart jl. was de algemene ledenvergadering. Na de opening, presenteerde het bestuur de 

highlights van het jaar 2021 en het jaarplan voor 2022 aan de hand van de strategische doelen. 

Als speciale gast sprak Lisette Schoonhoven over hoe de samenwerking met KGW versterkt kan 

worden en waarom dit van belang is. Tevens zijn Eline de Craen en Hanneke van der Wal - 

Huisman herkozen tot bestuurslid. Nieuwsgierig wat er besproken is? Je leest het allemaal terug 

in de notulen.  

 

 

Expertmeeting   

Op 10 maart jl. hebben 23 alumni en 

studenten KGW-verplegingswetenschap 

deelgenomen aan de online 

expertmeeting ‘Positionering van de 

Verplegingswetenschapper’. In deze 

interactieve bijeenkomst heeft Dr. 

Catharina van Oostveen de deelnemers 

meegenomen in de bevorderende en 

belemmerende factoren die 

verplegingswetenschappers ondervinden 

bij het verkrijgen van de goede positie om 

zowel de rol van onderzoeker als van academisch verpleegkundige uit te voeren. Ondanks het 

ontbreken van een trias academica en structurele klinische academische carrièrepaden, bleek dat 

bijna een derde van de deelnemers toch een positie heeft weten te verwerven voor deze dubbelrol 

op basis van individuele jobcrafting. In het tweede deel van de bijeenkomst werd in breakout 

rooms uiteen gegaan om verder te discusieren of je een goede positie verwerven zelf in de hand 

hebt, of je als verplegingswetenschapper in de praktijk werkzaam moet blijven en hoe de 

meerwaarde van de verplegingswetenschapper zichtbaar wordt. De deelnemers hebben de 

expertmeeting gemiddeld beoordeeld met een 8.  

Als vervolg op deze expertmeeting gaan wij vanuit de 

Alumnivereniging dit voorjaar van start met een nieuwe 

kenniskring "Positionering van de 

Verplegingswetenschapper”. Het doel is om in een aantal 

onlinebijeenkomsten samen met andere alumni ervaring 

en expertise omtrent dit thema te delen, kennis te 

bundelen en verder te ontwikkelen. Er hebben zich een 

aantal alumni aangemeld, maar er is nog ruimte voor 

meer deelnemers. Wil je aansluiten bij deze kenniskring, 

stuur dan een mail naar milou@alumnivw.nl  

___________________________________________________________________ 
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Meet the Alumni  

KGW-studentenvereniging SUS is op zoek naar alumni van verplegingswetenschap die tijdens de 

‘Meet the Alumni’-sessie van 29 april inspirerende verhalen en ervaringen willen delen over hun 

werk en mogelijkheden na de master.   

‘Meet the Alumni’ is een middagsessie waarin masterjaar 2 studenten van de opleiding Klinische 

Gezondheidswetenschappen (KGW) met alumni in contact worden gebracht om de oriëntatie op 

de beroepskeuze te verbreden en hun netwerk te vergroten. Op deze manier worden deze 

nieuwe beroepsbeoefenaren startklaar gemaakt voor hun nieuwe loopbaan. Je kunt zowel fysiek 

(in het Hijmans van den Berghgebouw) als digitaal aansluiten van 15.00 tot 17.00uur. Wil jij de 

studenten een handje helpen, geef je dan nu op door te mailen naar ExternSUS@umcutrecht.nl  

 

 

Oproep: Social Media Take Over  

Wil jij laten zien hoe het werk van een verplegingswetenschapper eruit kan zien? Laat het ons 

weten en geef je op voor een Social Media Take Over!  

 

Contributie  

Als onderdeel van de professionalisering van de Alumnivereniging zijn we vorig jaar overgestapt 
op een digitaal ledenadministratie en boekhoudprogramma. Vanaf dit jaar wordt, voor het eerst, 
ook de factuur voor de contributie vanuit dit programma verzonden. Deze komt dan op eenzelfde 
wijze binnen als de nieuwsbrief. Toch kan het zijn dat de factuur niet herkend wordt en in de 
spam terecht komt. Om het betalen nog steeds net zo gemakkelijk te houden, zit in de factuur 
ook de welbekende Tikkie opgenomen. Mocht je vragen hebben, dan kan er contact opgenomen 
worden via penningmeester@alumnivw.nl. Wanneer je een ander e-mailadres wilt doorgeven, 
stuur dan een mailtje naar info@alumnivw.nl. 
 

 
Vacature  
 
We zijn op zoek naar een lid die de rol van penningmeester wil overnemen. Als bestuurslid van 
de Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland ben je onderdeel van een enthousiast 
bestuur die een podium en netwerk wil bieden voor verplegingswetenschappers in Nederland. 
Als penningmeester ben verantwoordelijk voor het beheren van de financiën. Het afgelopen jaar 
is geïnvesteerd in een boekhoud- en ledenadministratie systeem met (gestandaardiseerde) 
formats en een draaiboek. Naast de verantwoordelijkheden als penningmeester, denk je mee in 
het verder ontwikkelen en vormgeven van het beleid van de vereniging. Als onderdeel van het 
algemeen bestuur is er een bescheiden vrijwilligersvergoeding beschikbaar.  
  
Bij vragen, neem dan contact op via penningmeester@alumnivw.nl of voorzitter@alumnivw.nl  
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Berichten van leden 
 
Heb je ook een bericht voor onze nieuwsbrief? Bijvoorbeeld een ontwikkeling of activiteit in jouw 
(verplegingswetenschappelijke) praktijk die interessant is voor onze leden. Een oproep tot 
samenwerking of de aankondiging van de verdediging je proefschrift of een samenvatting van je 
onderzoek. Stuur jouw bericht (of een link) naar info@alumnivw.nl  
 
 

 
Agenda  
 
29 april   Meet-the-Alumni (in samenwerking met SUS)   Utrecht 
31 mei    3VW Digitale thema bijeenkomst ´Samen Verder´  online  
4-7 oktober 2022  European Nursing Congress (ENC)    online 

   

mailto:info@alumnivw.nl
https://www.enc22.eu/outline/

