Meerjarenplan 2019-2024
Inleiding
In dit meerjarenplan beschrijft de Stichting Zuster Vernède haar plannen voor de
komende vijf jaar. Na de koerswijziging in 2018 is besloten het vermogen van de
Stichting actief in te zetten om het wetenschappelijk onderzoek naar de
geschiedenis van de verpleegkunde in Nederland te subsidiëren. 2019 is gebruikt om
deze plannen concreet in te vullen en de randvoorwaarden te formuleren, welke op
de website van de Stichting te vinden zijn. De komende jaren gaat de Stichting het
subsidiebeleid actief stimuleren.
Missie
De Stichting Zuster Vernède is opgericht op 20 november 2008 met het doel het
onderzoek naar de geschiedenis van verpleging en verzorging te ondersteunen. De
Stichting is vernoemd naar Catharina Helena Vernède, een verpleegster die in 1927
het eerste handboek voor de geschiedenis van de ziekenverpleging in Nederland
schreef. Catharina Helena Vernède (1875-1957) begon haar carrière in 1896 in het
Gemeente Ziekenhuis te ’s Gravenhage. Later werd ze hoofdverpleegster in het
Bergweg Ziekenhuis in Rotterdam. Als docent-verpleegkunde was ze ervan overtuigd
dat kennis over de geschiedenis van de verpleging nodig was om een goed
verpleegkundige te kunnen worden. Die boodschap bracht ze over op haar
leerlingen. Haar eerste boek, getiteld ‘De geschiedenis der ziekenverpleging’ werd
een bestseller en tot ver in de jaren ’50 in de opleidingen voor verpleegkundigen
gebruikt.
De eerste 10 jaar (2008-2018)
Sinds de oprichting in 2008 en 2018 heeft de Stichting Zuster Vernède zich ingezet
om het Florence Nightingale Instituut (FNI) te ondersteunen. De Stichting heeft
substantieel geïnvesteerd in de onderzoeks- en educatie activiteiten van het FNI.
Tevens heeft de Stichting Zuster Vernède eerst in Zetten en vanaf 2013 in Culemborg
de verpleegkundig-historische bibliotheek en het documentatiecentrum
gefinancierd. Tussen 2013 en 2018 zijn digitaliseringsprojecten en de inhoudelijke
content van het online FNI mede gefinancierd. Toen in 2018 duidelijk werd dat het
FNI onderdeel zou worden van de beroepsvereniging V&VN en daarmee dus onder
de verantwoordelijkheid valt van deze vereniging, heeft het bestuur van de Stichting
Zuster Vernède besloten haar actieradius te verbreden.
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Een nieuwe koers in 2019
Na de koerswijziging in november 2018 heeft het bestuur van de Stichting Zuster
Vernède zich gedurende 2019 verdiept in de vraag hoe ze haar doelstelling het
beste waar kan maken en in welke vorm. Uitgangspunt is dat het vermogen van de
Stichting actief ingezet gaat worden om subsidies toe te kennen, mits het gaat om
onderzoek op het gebied van de geschiedenis van verpleging en verzorging. De
Stichting kan daartoe zelf plannen bedenken maar ook voorstellen vanuit
universiteiten, hogescholen, onderzoekers en studenten die aansluiten bij de
doelstelling van de Stichting kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning.
Sinds 13 november 2018 is de Stichting Zuster Vernède dus een fonds, dat in den
breedte activiteiten en onderzoeksprojecten ondersteunt en waarbij iedereen een
aanvraag in kan dienen.
Activiteiten tussen 2019 en 2024
Na het voorbereidingsjaar 2019 zijn de plannen in 2020 verder uitgewerkt en
concreet gemaakt. De komende vijf jaar gaat de Stichting Zuster Vernède zich
inzetten om verpleegkundig-historische projecten financieel te ondersteunen. Het
betreft de volgende activiteiten:
1. De Stichting financiert jaarlijks een groot project, dat maximaal drie jaar mag
duren. De aanvraag voor zo’n project kan jaarlijks tot 1 september worden
ingediend, waarna het bestuur binnen een maand uitsluitsel geeft of het
project voor subsidie in aanmerking komt. De grootte van de subsidie is
maximaal €20.000 per jaar.
2. Jaarlijks kan een subsidieaanvraag ingediend worden voor het organiseren
van een congres of symposium. De jaarlijkse deadline hiervoor is 1 maart en
de grootte van de subsidie is maximaal €5.000.
3. Er is 2 keer per jaar de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen ter
ondersteuning van de samenstelling van een bundel artikelen, een vertaling
of een publicatie. De deadlines hiervoor zijn 1 maart en 1 september. De
grootte van de subsidie is maximaal €1.500.
4. Er is ook subsidieruimte om een idee in te sturen, dat nog niet uitgewerkt is
en dat juist daar enige financiële steun nodig heeft. Dit kan 2 keer per jaar
uiterlijk 1 maart en 1 september. De grootte van de subsidie is €750.
5. Om het onderzoek te stimuleren heeft de Stichting Zuster Vernède de
Vernède Scriptieprijs in het leven geroepen. Deze wordt elke 2 jaar uitgereikt
uit voor de beste bachelor- of masterscriptie op het gebied van de
geschiedenis van de verpleging of verzorging. Ter beoordeling van de scriptie
is een externe jury van deskundigen geïnstalleerd. De vern1ede scriptieprijs
wordt voor het eerst uitgereikt in mei 2022. De hoogte van de prijs is €1.000.
In 2020 zijn reeds 2 subsidies toegewezen:
• Een van de prioriteiten van het bestuur was een wetenschappelijk onderzoek
naar het leven van verpleegkundige Frederike Meijboom (1871-1971). Dit
project wordt uitgevoerd door verpleegkundig-historicus N. Wiegman.
• Er is in 2020 subsidie verleend aan het congres, gepland voor 19-21 mei
2022. Titel: ‘Suicide and its prevention: Contemporary and Historical
Perspectives in Nursing, 1880-2020’. Het congres wordt georganiseerd door
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C. aan de Stegge in samenwerking met de European Association for the
History of Nursing, de EAHN.
Communicatiestrategie
Om de Stichting Zuster Vernède te promoten en de nieuwe subsidiemogelijkheden
onder de aandacht te brengen heeft de Stichting eind 2020 een nieuwe website
gelanceerd, www.zustervernede.nl Subsidieaanvragen kunnen hier online worden
aangevraagd. Om de subsidiemogelijkheden te communiceren brengt de Stichting 4
keer per jaar - en zonodig - frequenter een nieuwsbrief uit. Daarnaast wordt de
deadline van subsidies gecommuniceerd via sociale media en contacten.
Financiering en vermogensbeheer
Het vermogen van de Stichting Zuster Vernède is door de Stichting Gerard van Kleef,
de Stichting Prinses Margrietschool en enkele kleinere donaties in 2008 gedoneerd.
Het uitgangspunt is het vermogen te besteden aan de doelstelling, namelijk het
bevorderen van verpleegkundig-historisch onderzoek. Het vermogen van de
Stichting Zuster Vernède staat op een doelspaarrekening bij de Rabobank. Het
gezamenlijke bestuur is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en kan hier
ieder moment over beschikken.
Organisatievorm
De Stichting Zuster Vernède wordt bestuurd door een zelfstandig bestuur, bestaande
uit 3 bestuursleden. bestuur komt 3 keer per jaar bij elkaar. In het bestuur hebben
zitting:
• Dr. R. (Rob) van der Sande, voorzitter
Em. Lector Eerstelijnszorg Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
• De heer R. (Rob) van Pagée, secretaris/penningmeester. Directeur
Foundation Op Kleine Schaal, founder Eigen Kracht Centrale, Zwolle
• Prof. dr. M (Manon) S. Parry, lid. Senior lecturer American Studies and Public
History, UVA. Professor Medical History, VU Amsterdam (zitting hebbend tot
10 april 2021)
De Stichting Zuster Vernède heeft geen personeel in dienst. De dagelijkse gang van
zaken, het onderhoud van de website en de communicatie is uitbesteed aan een
directeur, drs. N. (Nannie) Wiegman, verpleegkundige en historicus.
Oprichting en vestigingsplaats
De Stichting Zuster Vernède is opgericht op 20 november 2008 te Zetten en is sinds
2018 gevestigd aan Slotstraat 12, 4101 BH te Culemborg en beschikt over de ANBI
status onder RSIN nummer 820115848.
Contactgegevens
Stichting Zuster Vernède
Drs. N. Wiegman, directeur
Slotstraat 12
4101 BH Culemborg
M: 06 20 96 55 92
E: info@zustervernede.nl
www.zustervernede.nl
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