
 
 
 
 

 
Beste leden, 
 
Toen ik in september 2019 bij V&VN begon als interim-voorzitter, verwachtte ik hooguit tot begin 
zomer 2020 te blijven. Een stuk later dan oorspronkelijk de bedoeling was, neem ik per 1 januari 
2021 afscheid.  
 
Na een hete zomer rondom wet BIG2 traden Conny van Velden en ik aan als interim-bestuur. Het 
lukte ons, met brede steun van de leden, enige rust te brengen in het zeer gevoelige dossier ‘functie- 
of beroepsdifferentiatie’. Wel met nog het nodige werk te doen.  
 
De interne vernieuwing van V&VN, door onze voorgangers begonnen, kreeg door de zomer van 2019 
extra urgentie. Kern is dat V&VN zich weer meer nadrukkelijk als beroepsvereniging wil 
manifesteren. Met meer ruimte voor leden om hun stem te laten horen en om bij te dragen aan de 
belangenbehartiging aan landelijke tafels.  
    
Dat ik langer ben gebleven, komt natuurlijk door de coronacrisis, die ons allemaal persoonlijk en 
professioneel zo diep heeft geraakt. Als deze crisis íets duidelijk heeft gemaakt, is het dat de 
verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten de ruggengraat van de 
gezondheidszorg vormen. Er was waardering, er waren lovende woorden en applaus. Maar het was 
ook nodig om de belangen van onze beroepsgroepen soms stevig voor het voetlicht brengen. Dat 
was met één enkele intentie: garanderen dat verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten kwalitatief goed en veilig kunnen werken.  
 
Tegelijkertijd is er nog een wereld te winnen als het gaat om zeggenschap, loopbaanpaden, 
opleidingsmogelijkheden en waardering. Stuk voor stuk thema’s waar we alleen samen in verder 
kunnen komen: werkgevers, politiek, overheid, vakbonden én verzorgenden, verpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten zelf.   
 
Ik hoop dat het ons komend jaar lukt om samen naar een nieuw normaal terug te keren. En ik heb er 
alle vertrouwen in dat V&VN met een nieuwe directie en een nieuw bestuur weer verder kan 
bouwen.  
 
Mijn werkzaamheden voor V&VN hebben me meer dan ooit doen beseffen hoe belangrijk 
verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zijn voor kwalitatief goede zorg en 
voor hun patiënten. Door de passie, trots en professionaliteit, en de warme aandacht waarmee jullie 
patiënten, cliënten en bewoners omringen. Het was me dan ook een eer om me te hebben mogen 
inzetten voor V&VN en haar beroepsgroepen. Veel dank daarvoor. Het ga jullie allemaal goed. 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
Gerton Heyne 
Voorzitter V&VN-bestuur a.i. 
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