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Fijn dat je lid wilt worden van V&VN! 

 

Voor slechts € 69,- per jaar ben je al basislid van V&VN én kun je je kosteloos inschrijven in het 

Kwaliteitsregister V&V. Vind je het ook belangrijk om bij te blijven op je specifieke vakgebied? 

Word dan óók lid van een afdeling of platform dat bij jou past.   

 

Alle voordelen van het basislidmaatschap en onze afdelingslidmaatschappen vind je op onze 

website www.venvn.nl.  

 

Overtuigd? We leggen je graag stap voor stap uit hoe je je kunt aanmelden. 

 

Stap 1. Aanmaken account Mijn V&VN 

 Op onze website www.venvn.nl klik je rechtsboven op 'Lid worden' 

 Je ziet nu ons inlogscherm. Klik rechtsonder op de oranje button 'Account aanmaken'. 

 Vul het e-mailadres in dat je wilt gebruiken als gebruikersnaam voor Mijn V&VN. 

 Als je e-mailadres nog niet bij ons bekend is, dan opent een scherm waar we je zullen 

vragen om een wachtwoord voor je account aan te maken en enkele basisgegevens in te 

vullen waaronder je woonadres. Is je e-mailadres al wel bekend? Dan kun je direct 

inloggen en door naar Stap 2. 

Let op: Het wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten waarvan minimaal één 

hoofdletter, één kleine letter, één cijfer en één van deze speciale tekens !@#$%^&* 

Een voorbeeld van een geschikt wachtwoord is ABcd1234!@ 

 Als je onderaan deze pagina op 'Volgende' klikt wordt er een e-mail gestuurd naar het e-

mailadres dat je hebt ingevoerd. 

Let op: Als je geen mail ontvangt, controleer dan je ongewenste mailbox/spambox. 

 Om je account te activeren klik je op de link in de e-mail die je van ons hebt ontvangen en 

log je in op Mijn V&VN met het wachtwoord dat je zojuist hebt aangemaakt. 

 

Stap 2. Aanmelden basislidmaatschap (en afdelingslidmaatschappen) 

 Als je bent ingelogd opent gelijk het aanmeldformulier voor het lidmaatschap. Vul hier alle 

gevraagde gegevens in en vergeet niet om akkoord te gaan met de algemene 

voorwaarden van V&VN. Het lidmaatschap kost €69 per kalenderjaar. 

Let op: Je hoeft je werkgever en IBAN niet verplicht door te geven 

 Nadat je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden zie je de tekst: 'Wil je ook lid 

worden van een van onze specialistische afdelingen of platforms?' Eventueel kun je hier 

kiezen voor een lidmaatschap van één van onze afdelingen, voor de tarieven van onze 

afdelingslidmaatschappen klik je hier: Tarieven. 

 Wanneer je klikt op 'Bevestig' word je lid van V&VN en de afdelingen die je eventueel hebt 

geselecteerd. Je ontvangt direct een bevestiging per e-mail.  

 

Stap 3. Inschrijven Kwaliteitsregister V&V  

 Na het afsluiten van het lidmaatschap opent het inschrijfformulier voor het 

Kwaliteitsregister V&V. Een registratie is kosteloos voor leden van V&VN. 

 

http://www.venvn.nl/Lidmaatschap/Ledenvoordeel
http://www.venvn.nl/Afdelingen
http://www.venvn.nl/
http://www.venvn.nl/
http://www.venvn.nl/Lidmaatschap/Aanvullend-lidmaatschap
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 Geef onder 'In welk register wil je je inschrijven?' aan of je als verpleegkundige of 

verzorgende geregistreerd wilt worden, en vergeet niet om akkoord te gaan met het 

Reglement van het Kwaliteitsregister V&V. 

Let op: Wanneer je verpleegkundige bent is het verplicht om je bignummer in te vullen. Als 

je verzorgende bent zal je verplicht een scan van je diploma moeten uploaden. 

 Als je ook geaccrediteerde punten wilt verzamelen voor je deskundigheidsgebied, dan kan 

je op dit inschrijfformulier eventueel ook een inschrijving voor een deskundigheidsgebied 

aanvragen. De toelatingseisen voor deskundigheidsgebieden vind je hier: Toelatingseisen. 

Een inschrijving in een deskundigheidsgebied is kosteloos. 

 Wanneer je klikt op de 'Bevestig' dan word je geregistreerd in het Kwaliteitsregister V&V. 

Je ontvangt direct een e-mail ter bevestiging van je registratie. 

 

Stap 4. Aanmelden voor de nieuwsbrieven van V&VN 

 Wanneer je het inschrijfformulier hebt verstuurd kom je op de pagina met een overzicht 

van alle nieuwsbrieven van V&VN. Het ontvangen van nieuwsbrieven is kosteloos. 

 Vink aan welke nieuwsbrieven je graag wilt ontvangen. Om je keuzes aan ons door te 

geven klik je op 'Bevestig'. 

 

Na het afronden van Stap 4 heb je het aanmeldproces volledig doorlopen. Welkom bij V&VN! 

 

Wanneer je nu linksboven klikt op 'Home' kom je in jouw persoonlijke Mijn V&VN omgeving. Hier 

zie je welke producten je bij ons hebt afgenomen. Als je hebt gekozen voor een inschrijving in het 

Kwaliteitsregister V&V , dan zie je hier ook een knop met 'Open mijn portfolio'. Het aanmaken van 

je portfolio gebeurt 's nachts, de dag van je inschrijving kun je daarom je portfolio nog niet openen. 

 

Nog vragen? Bel of mail ons! 

Wij zijn elke werkdag te bereiken van 9:00 uur tot 17:00 uur via (030) 291 90 50. Als je liever een 

e-mail stuurt dan is dat ook mogelijk, ons e-mailadres is info@venvn.nl. We streven ernaar om 

binnen 5 werkdagen te reageren op je vraag.  

 

 

 

http://kwaliteitsregister.venvn.nl/Registratie/Deskundigheidsgebieden
mailto:info@venvn.nl

