Ovezande, januari 2014

Aan de werkgever van de titel geregistreerde ”Gipsverbandmeester VGN”
Betreft: herregistratie gipsverbandmeester in het titelregister van de VGN

Zeer geachte heer/mevrouw,
Het leveren van kwaliteit van zorg, welke zich uit in professioneel (bekwaam en
bevoegd) handelen, is een wettelijke eerste verantwoordelijkheid van werkgevers van
zorginstellingen. Deze verantwoordelijkheid, vastgelegd in de Kwaliteitswet
Zorginstellingen, ontneemt niet de eigen verantwoordelijkheid van de
beroepsbeoefenaar om te investeren in de kwaliteit van de eigen beroepsuitoefening
Een (of meerdere) van uw werknemers is (zijn) Gipsverbandmeester VGN. Hij/zij heeft (hebben) een
eigen verantwoordelijkheid genomen door zich opnieuw in te laten schrijven in het
Titelregister van de Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland, de
VGN.
Met deze brief willen wij u vragen deze werknemer(s) wederom de randvoorwaarden te bieden
voor het behoud van deze registratie.
De Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland is in 2009 gestart met
het Titelregistratiesysteem. Dit systeem is één van de middelen van kwaliteit van
zorg die de Gipsverbandmeester levert, op niveau brengt en houdt.
Gipsverbandmeesters, die voldoen aan de herregistratiecriteria van dit systeem,
prolongeren hun titel “Gipsverbandmeester VGN”.
Een kwaliteitsgarantie kan maar een beperkte geldigheidsduur hebben. Voor deze titel
is deze garantie gesteld op vijf jaar. Eenmaal opnieuw opgenomen in het Titelregister van de VGN,
dient de geregistreerde elke vijf jaar opnieuw aan de kwaliteitscriteria te voldoen om zijn registratie te
behouden.
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Gedurende de registratieperiode van vijf jaar moet men zeker 4 jaar minimaal 16 uur per week
werkzaamheden verrichten, die deel uitmaken van het betreffende deskundigheidsniveau zoals
omschreven is in het “Beroepsdeelprofiel Gipsverbandmeester”.
Daarnaast moet men gedurende vijf jaar accreditatiepunten behalen uit (scholing)activiteiten.
De VGN heeft haar verantwoordelijkheid genomen door een scholingsplan te maken waarbij
grotendeels de benodigde accreditatiepunten behaald kunnen worden voor het behoud van de
Titelregistratie.
Er wordt naar gestreefd om de financiële bijdrage voor deze nascholingen zo laag mogelijk te
houden.
Naast het volgen van nascholingen is het voor de leden van de VGN een vereiste om op de hoogte
te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied (b.v. door het bijwonen van het VGN
congres en jaarvergaderingen).
Het bestuur van de VGN vraagt u, als werkgever, ten behoeve van de registratie en het behoud van
inschrijving uw werknemer(s), minimaal de nascholingen, de regioreferaten en het VGN congres te
laten volgen. Ook het zitting hebben in de diverse werkgroepen en commissies van de VGN, kunnen
accreditatiepunten opleveren. Compensatie in tijd is hiervoor dan wel een vereiste (in sommige
gevallen wellicht CAO geregeld).
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd, maar zijn natuurlijk altijd bereid u
zonodig nadere toelichting te geven.
Voor vragen of informatie kunt u ons bereiken via de Registratie Commissie:
registratiecommissie@vgned.nl
of desgewenst via het secretariaat van de VGN: secretariaat@vgned.nl

Namens het bestuur van de VGN,

Cor D. Feijten, Register Bewerker VGN.
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