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VDSMH, NVLO,NVO, VHIG, Deltion 
College, SUMMA college, MBO 
Rijnland

ziekenhuizen, privé klinieken, 
tandartspraktijken, commerciele 
instellingen voor RDS herbruikbaar 
chirurgisch instrumentarium

leden, bedrijfsleden, RIVM, VWS, 
WFHSS, 

Door krachtenbundeling binnen onze 
vereniging verbinden we diverse 
stromen van onze leden. 
MSMH/MSRD/instrumentenbeheerde
rs/teamleiders/managers. Deze 
groepen kunnen afzonderlijke gremia 
hebben maar zullen steeds met elkaar 
in contact komen via 
werkgroependagen, congressen, 
digitale overlegvormen.

Strategische samenwerking hebben 
we met de VDSMH en breiden dit 
waar mogelijk uit naar andere 
verenigingen zoals bijv. VHIG, LVO

*Het zijn van een vereniging die vergroting van kennis, deskundigheid, innovatie, 
kwaliteit en professionaliteit op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie, 
logistiek en omgang van herbruikbaar chirurgisch instrumentarium en flexibele 
endoscopen bevordert en deelt 
*zich op krachtige wijze positioneren in de Nederlandse gezondheidszorg
*het bevorderen van onderlinge contacten, het ondersteunen en stimuleren van haar 
leden

Kennis deel je bij SVN *betrokken worden door VWS, RIVM etc. 
*actieve samenwerking met collega verenigingen waaronder VDSMH
*actief gebruik van het accreditatiesysteem
* financiel gezonde vereniging
* actief compleet bestuur 
* actieve werkgroepen

actieve rol en gezien worden bij 
RIVM, VWS, NEN, SFERD, WIP --> 
SRI

voortrekkersrol bij normen en 
richtlijnen
oog voor de bedrijfskundige 
ontwikkelingen binnen de CSA/CSD; 
gremium voor managers

Teamleiders en coördinatoren zien 
het belang van de SVN en spelen een 
actieve rol in werkgroepen etc. 
(regionaal of landelijk bestuur)

Medewerkers gebruiken SVN als 
platvorm van kennisdeling en doen 
actief mee op regionaal niveau

leden voelen zich thuis bij de vereniging en 
maken gebruik van accredatietool en 
bezoeken activiteiten.

richtlijnen in beheer
benchmark wordt als leidend handvat gezien
Opleiding MSMH

congressen, webinars, website, PR

accreditatietool
congressen
webinars, digitale scholingen, bestuursvergaderingen 
werkgroependagen

zijn werkzaam in een ziekenhuis, 
commerciele instelling die als 
corebusiness reinigt, desinfecteert en 
steriliseert.
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