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Inleiding 
 

Voor u ligt het document ‘Reglement landelijk netwerk Verpleegkundig Specialist in 
expertisegebied Oncologie (VSO) & Palliatieve Zorg’.  
 
Het netwerk VSO is een decentraal onderdeel van V&VN Oncologie. Het richt zich op 
de professionele belangenbehartiging, positionering en profilering, kwaliteit en 
samenwerking van deze groep verpleegkundig specialisten. Er wordt intensief 
samengewerkt met V&VN Oncologie als het gaat om de oncologische zorg en met 
V&VN Verpleegkundig Specialisten als het gaat om het vak van verpleegkundig 
specialisten.  
 
In dit document worden taken, verantwoordelijkheden en activiteiten van het 
netwerkbestuur, de werkgroepen, de deelnetwerken en projectgroepen beschreven.  
 
Voor verdere uitwerking van het netwerk VSO wordt verwezen naar het 
visiedocument netwerk VSO.  
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Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten  
 
Lidmaatschap 

 De leden van het netwerkbestuur, de werkgroepen, de deelnetwerken en 
projectgroepen zijn BIG geregistreerde verpleegkundig specialisten 
werkzaam in diverse settingen binnen de oncologie en palliatieve zorg en 
verspreid over Nederland; 

 De leden van het netwerk zijn lid van V&VN; 

 De leden van het netwerkbestuur hebben affiniteit met besturen; 

 Binnen een netwerk onderscheiden we niet actieve leden en actieve leden; 

 De actieve leden van een netwerk krijgen bewijsbare accreditatiepunten per 
jaar voor het Kwaliteitsregister V&V voor deelname aan een netwerk. In 
‘Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten’ (ODA) kunnen punten 
worden opgevoerd. Voorzitter 3 punten en overige leden 2 punten per 
vergadering. Bewijs: uploaden verslag en notulen. 

 
Voorzitter 

 De voorzitter van het netwerkbestuur wordt voorgedragen door het netwerk 
waarbij het profiel voorzitter leidend is; 

 De voorzitter van een netwerkbestuur wordt benoemd i.o.m. de leden van 
het netwerkbestuur en door het bestuur V&VN Oncologie; 

 De voorzitter krijgt jaarlijks een vacatievergoeding van €250. 
 
Organisatie 

 Een netwerk bestaat uit een netwerkbestuur, werkgroepen, deelnetwerken 
en projectgroepen (de actieve leden) en uit niet actieve leden; 

 De samenstelling van het netwerkbestuur, de werkgroepen, de 
deelnetwerken en projectgroepen is zichtbaar op de webpagina van het 
netwerk en beschreven in het visiedocument; 

 Het netwerkbestuur vergadert 9 keer per jaar: online en 2 x per jaar fysiek. 
Om lid te zijn van het netwerkbestuur moet je minimaal 6x per jaar aanwezig 
zijn, anders vervalt het lidmaatschap; 

 Lidmaatschap geldt minimaal voor 3 jaar en maximaal 4 jaar met een 
verlening van 3-4 jaar; 

 Het netwerkbestuur heeft een secretaris die verantwoordelijk is voor 
verslaglegging van iedere vergadering; 

 Besluitvorming binnen het netwerkbestuur vindt plaats bij tevoren 
geagendeerde onderwerpen en door een meerderheid aan stemmen bij 
aanwezige leden. Indien leden niet aanwezig zijn, vervalt de stem, tenzij 
tevoren zijn/haar mening aan de voorzitter is doorgegeven; 

 Het netwerkbestuur heeft een visiedocument opgesteld; 

 Het netwerkbestuur stelt, afgeleid van het visiedocument, jaarlijks een 
jaarplan op en levert een aandeel voor het jaarverslag van de V&VN 
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Oncologie voor 1 maart en de voorzitter levert dit aan bij het secretariaat van 
V&VN Oncologie; 

 Het netwerkbestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de 
door hun geleverde inhoud. 

 
Figuur 1.  

 

 
 
Contact bestuur V&VN Oncologie 

 De contactpersoon vanuit het bestuur V&VN Oncologie ontvangt de 
mededelingen en notulen van de vergaderingen van het netwerkbestuur; 

 Het bestuur V&VN Oncologie maakt daar waar mogelijk gebruik van de 
aanwezige inhoudelijke deskundigheid en expertise binnen het 
netwerkbestuur;  

 De voorzitter samen met een afvaardiging van het netwerkbestuur heeft  
2 keer per jaar een overleg met een afvaardiging van het bestuur V&VN 
Oncologie;  

 Een afvaardiging van het netwerkbestuur neemt deel aan de 
voorzittersvergadering. 

 
Contact netwerken V&VNVS  

 Een afvaardiging van het netwerkbestuur neemt deel aan de 
netwerkvergadering. 

 
Communicatie  
(met bestuur V&VN oncologie, deelnetwerken, niet-actieve leden en V&VN VS) 

 Via verslaglegging vergaderingen van het netwerkbestuur; 

 Via aanwezigheid tijdens de voorzittersvergaderingen; 



                                                                                                                                                          

 

 4 

 2x per jaar met een afvaardiging van het netwerkbestuur, samen met het 
bestuur V&VN Oncologie; 

 Via aanwezigheid tijdens de netwerkvergaderingen; 

 Via het jaarverslag;  

 Via de website, LinkedIn en pushberichten via netwerk app. 
 
Activiteiten en producten 

 Het (deel-) netwerk levert kopij voor het jaarverslag van V&VN Oncologie 
vóór 1 maart aan bij het secretariaat van V&VN Oncologie. In het jaarverslag 
wordt opgenomen in welke organen/ werkgroepen netwerkleden 
participeren namens V&VN Oncologie; 

 Het (deel-) netwerk is verantwoordelijk voor het actualiseren van eventueel 
zelf ontwikkelde producten en diensten; 

 Bij presentaties wordt het logo en de template powerpointpresentatie van 
het netwerk VSO gebruikt.  

 
Website 

 Het netwerkbestuur is verantwoordelijk voor het beheren en actualiseren 
van de eigen webpagina binnen: 
https://www.venvn.nl/afdelingen/oncologie/netwerken/netwerk-
verpleegkundig-specialisten-oncologie/ 
 

VSO Voorjaars Symposium, masterclasses, jaarcongres V&VNVS en 
Oncologiedagen 

 VSO: 
- Jaarlijks hebben de leden van de symposiumcommissie en het 

netwerkbestuur gratis toegang, inclusief overnachting. Allen participeren 
in de organisatie en uitvoering van het jaarsymposium; 

 Masterclasses: 
- Coördinatie door werkgroep Deskundigheidsbevordering i.s.m. 

congresbureau; 
- Het inhoudelijk programma wordt samengesteld door verpleegkundig 

specialisten vanuit de deelnetwerken; 
- De verpleegkundig specialisten die verantwoordelijk zijn voor het 

inhoudelijk programma, krijgen gratis deelname aan betreffende 
masterclass; 

 Jaarlijks hebben 2 leden per dag toegang tot het jaarcongres V&VNVS voor 
standbemanning en werving van leden voor het netwerk VSO (afstemming 
iom werkgroep); 

 Jaarlijks hebben 2 leden per dag toegang tot de Oncologiedagen voor 
standbemanning en werving van leden voor het netwerk VSO (afstemming 
iom werkgroep). 
- Contactpersoon congresredactie Oncologiedagen heeft contact met 

voorzitter netwerk VSO. 

https://www.venvn.nl/afdelingen/oncologie/netwerken/netwerk-verpleegkundig-specialisten-oncologie/
https://www.venvn.nl/afdelingen/oncologie/netwerken/netwerk-verpleegkundig-specialisten-oncologie/
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Deelnetwerken 
Het netwerk bestaat uit 11 deelnetwerken. Zie figuur 1. 
 
Financiën 

 Een netwerk krijgt jaarlijks een door het bestuur V&VN Oncologie vastgesteld 
budget voor reis-en vergaderkosten; 

 De financiële afwikkelingen met betrekking tot het vastgestelde budget lopen 
via de penningmeester en voorzitter en van het netwerk en de boekhouder 
van V&VN Oncologie; 

 Declaraties worden ingediend bij de penningmeester van het netwerk met 
behulp van het declaratieformulier. De penningmeester dient de declaraties 
in bij de boekhouder van V&VN Oncologie; 

 Het netwerk ontvangt eenmaal per jaar een overzicht van de inkomsten en 
uitgaven van de boekhouder; 

 Indien er activiteiten ontstaan tijdens het lopende jaar waar extra budget 
voor noodzakelijk is, dient het netwerk een businesscase in bij de 
contactpersoon van het bestuur V&VN Oncologie. 
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Figuur 2. Het huis  

 
 
  
 


