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Voorwoord
En dan is het jaar bijna voorbij. Wederom was het een onstuimig jaar, waarin we uitgedaagd
werden voor ons vak te gaan staan. Dat zal in 2022 niet minder worden, daarom zijn we verheugd
tijdens onze heidag een nieuwe koers te hebben afgestemd. In de ALV zullen we hierover met
elkaar van gedachten wisselen.
Een van de onderdelen is een wisseling in het bestuur. Desiree Bierlaagh heeft besloten haar
functie als voorzitter en bestuurslid neer te leggen. Verderop in deze nieuwsbrief is een persoonlijk
bericht van haar opgenomen. Eline de Craen neemt tot de ALV van 2022 de rol van voorzitter
over. Hanneke van der Wal zal ondersteunen als vicevoorzitter.
We bedanken Desiree heel hartelijk voor al haar inspanningen voor de Alumnivereniging
Verplegingswetenschap Nederland de afgelopen zeven jaar. Zij heeft de vereniging mee
ontwikkeld naar een volgende, professionelere fase en deed dat met veel enthousiasme en
overtuiging. We kijken hier dankbaar op terug en wensen Desiree heel veel succes bij al het
andere wat haar aandacht verdiend.
Ook de rol van secretaris is door Lysette Hakvoort overgedragen aan Anita Aarnink. Kortom, intern
en extern volop beweging.
Wij wensen jullie goede feestdagen en hopen jullie in 2022 weer gezond te ontmoeten!
Hildeline, Milou, Emerentia, Lysette, Anita, Hanneke en Eline
Bestuur AVN
info@alumnivw.nl

Afscheid voorzitter Desiree Bierlaagh
Beste leden,
Na zeven jaar leg ik mijn bestuur rol neer. Dat is geen makkelijk besluit, maar wel nodig om
gezond te blijven en om goed te kunnen blijven zorgen voor mijn dierbaren. En dat laatste is
iets, dat doe je nooit meer over en dus is de keuze dan ook weer snel gemaakt.
Ik heb daarom versneld mijn taken overgedragen binnen het bestuur. Ik ben heel dankbaar dat
we zo’n fantastisch bestuursteam hebben staan. Collega’s die gelijk mee gaan denken, de
continuïteit van de vereniging centraal zetten en bereid zijn om het mooie werk zonder mij voort
te zetten. Daarin heb ik alle vertrouwen!
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Tijdens de volgende ALV hoop ik jullie allemaal nog even persoonlijk te zien. En het moge
duidelijk zijn, ik blijf actief vanuit mijn grote liefde voor de volle breedte van het vak, de
beroepsontwikkeling en hoe eenieder kleur geeft aan zijn of haar professionaliteit en werkt aan
professionele identiteit.
Daarom: iedereen tot ziens, ik blijf jullie graag ontmoeten op de inhoud. Want er is veel te doen
en samen komen we verder!

Hartelijks Desiree Bierlaagh

Lustrum
Op 6 oktober jl. werd onze Karakteristiek 2.0 gelanceerd. Het was een inspirerende avond, waar
duidelijk werd dat de behoefte aan de Karakteristiek heel groot is.
Helaas hadden we te maken met wat technische issues, waardoor het delen even op zich liet
wachten. Inmiddels is de Karakteristiek digitaal toegankelijk via onze website en delen we trots
de infographic bij deze nieuwsbrief.
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Wetenschapscarroussel 2021
Op vrijdag 5 november vond van 13.15-17.00 uur de Wetenschapscarrousel plaats. De
Wetenschapscarrousel was dit jaar een samenwerking tussen Klinische
Gezondheidswetenschappen, haar studie- en alumniverengingen en het departement Bestuursen Organisatiewetenschappen. Een bijzonder jaar, want het is dit jaar precies 30 jaar geleden
dat de Masteropleiding Verplegingswetenschap in Utrecht werd gestart en de
Wetenschapscarrousel werd voor het eerst online georganiseerd!
Aan de hand van de thema's Boundary Crossing, Implementatie en Persoonlijk Leiderschap
werden we door diverse sprekers geïnspireerd. Zij deelden hun kennis, ervaring en gaven
handvatten voor de dagelijkse praktijk. In interactieve workshops zijn we in kleine groepen
dieper ingegaan op deze thema's. AlumniVW leden Anja Bussink, Suzan Hendrikx, Evelien de
Kruif en Ronald Visser hebben een workshop Boundary crossing geleid. We hebben op deze
manier veel kennis en ervaring uit kunnen wisselen.
De 28e Mebius Kramer Lezing werd gegeven door prof. dr. Mirko Noordegraaf die als hoogleraar
Publiek Management verbonden is aan het departement Bestuurs- en
Organisatiewetenschappen. Zijn lezing was getiteld 'Verbindende professionaliteit' en ging over
professioneel handelen, hoe dit aan het veranderen is, door wie professionele kwaliteit bewaakt
en waargemaakt wordt en welke organiserende en verbindende vermogens daarin relevant zijn
geworden. Een inspirerende lezing!
Vanuit het bestuur hebben Emerentia Grootscholten en Milou Steenbergen een grote bijdrage
geleverd aan de organisatie van de Wetenschapscarrousel namens de Alumnivereniging.

Bericht van de penningmeester
Elk jaar wordt door een aantal leden gecontroleerd of de boekhouding van de vereniging op
orde is. Dit vindt altijd aan het begin van het jaar plaats, zodat er een terugkoppeling kan
plaatsvinden tijdens de ALV. Voor dit jaar zoeken we weer twee leden die dit eenmalig willen
doen. Concreet betekent dit dat je inzage krijgt in de inkomsten en de uitgaven van de
vereniging en dat je controleert of er geen onregelmatigheden zijn. Belangstelling? Laat het hier
weten.
Veel leden hebben hun contributie van €25.- voor 2021 voldaan. Bedankt! Mocht je dit nog niet
hebben gedaan, dan willen we je vriendelijk, doch dringend verzoeken dit zsm te doen. Dit kan
via de bijgevoegde link of door het bedrag over te boeken op rekeningnummer
NL09ABNA0526675187 o.v.v. naam en contributiejaar.
Tot slot: we zijn op zoek naar een lid die de rol van penningmeester wil overnemen i.v.m.
aflopen van het termijn van de huidige penningmeester. Als penningmeester ben je
verantwoordelijk voor de financien van de vereniging, waaronder het innen van de contributie,
uitbetalen van declaraties en facturen. Daarnaast maak je op basis van het jaarplan, samen met
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het bestuur, een begroting. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in een
gebruikersvriendelijk onlineboekhoudprogramma waarin ook de secretaris werkt. Mocht je
interesse hebben, dan horen we het graag!
Bij vragen, neem dan contact op via penningmeester@alumnivw.nl.

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
15 maart 2022

Algemene ledenvergadering AVN

online

4-7 oktober 2022

European Nursing Congress (ENC)

online
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