KIJK, WANT, DUS…….
Wat is een VVAR?
De Verzorgenden en Verpleegkundigen Advies Raad (VVAR) van De Rijnhoven is een
inhoudelijk adviesorgaan, dat de Raad van Bestuur en directie gevraagd en ongevraagd
adviseert op zorginhoudelijk gebied.
Waar staat de VVAR voor?
De VVAR geeft vorm aan de zeggenschap van de beroepsgroep verzorgenden en
verpleegkundigen in de alledaagse praktijk binnen De Rijnhoven.
Waarom een VVAR?
De VVAR adviseert op beroepsinhoudelijke basis aan de Raad van Bestuur en directie om
de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft
de VVAR (namens de verzorgenden en verpleegkundigen ) een stem in het korte- en
langetermijnbeleid van De Rijnhoven. Daarnaast stimuleert de VVAR beroepsinhoudelijke
ontwikkelingen.
Wat doet de VVAR voor jou?
De VVAR is er voor en namens jou. Ze kan bijdragen aan:
Verbetering van de kwaliteit van zorg voor bewoners en cliënten.
Een beleid dat nog beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening.
Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie.
Verbreding van het draagvlak binnen De Rijnhoven voor nieuw beleid.
Hoe doet de VVAR dat?
DE VVAR signaleert patronen in de beroepspraktijk en vertaalt die naar adviezen aan de
Raad van Bestuur en directie. Als VVAR volgen we alle ontwikkelingen buiten onze
organisatie die te maken hebben met onze beroepsinhoud.
Wanneer nodig brengen wij die aan de orde.
Als VVAR geven we gevraagd of ongevraagd advies over zorgrelevante onderwerpen en
vergroten we de professionaliteit van verzorgenden en verpleegkundigen.
De VVAR werkt samen met:
Allereerst werken we ten behoeve van onze bewoners en cliënten samen met onze
beroepsgenoten vanuit onze beroepscode. Daarnaast werken we samen met Raad van
Bestuur en stakeholders (naasten van onze bewoners en cliënten, directie en managers,
Behandel- en adviescentrum (BAC), Ondernemingsraad (OR) en Cliëntenraad De
Rijnhoven (CDR) )

Missie en visie VVAR
Onze missie is het borgen en verbeteren van de kwaliteit van leven
van de bewoner/cliënt. Voor ons staat de beroepspraktijk van de
verzorgenden en verpleegkundigen hierin centraal.
De VVAR heeft als ultiem doel het vak van de verzorgenden en
verpleegkundigen te professionaliseren en de kwaliteit van zorg
daarbij te waarborgen en te verbeteren.

Leden
Correttie de Graaff (voorzitter VVAR)
Dorien Zeeuw (vicevoorzitter)
Hilly Griffioen-Boele
Jeannine Trautmann
Rowan Darwish

Ambtelijk secretaris
Michel Bakker, 06-20393253

Contact
VVAR@rijnhoven.nl

