Dé beroepsvereniging voor toezichthouders,
inspecteurs, handhavers en evaluatoren

Vide is opgericht in 2002 met als doel een motor te zijn in de
professionalisering van haar leden. Als beroepsvereniging wil Vide
bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties,
handhavingacties en evaluaties. Vide zet zich in voor: Beter toezicht!

Ontmoetingen
De kern van iedere beroepsvereniging
is het in contact brengen van de
leden met elkaar en met relevante
ontwikkelingen. Vide biedt daarom
in de eerste plaats de ruimte om
elkaar te ontmoeten voor kennisen informatie uitwisseling. Bij Vide
komen uitvoerders, beleidsmakers
en leidinggevenden samen om
kennis uit te wisselen over actuele
ontwikkelingen, om strategieën en
slimme manieren van handhaving te
bedenken, en om kennis met elkaar te
maken en elkaars organisaties.
Signaleren
Vide is ook een verzamelplaats voor
signalen uit de praktijk en biedt
een platform om op de signalen te
reageren en acteren. Vide is geen
belangenbehartiger, maar wil wel
graag de dagelijkse praktijk verder
professionaliseren. De signalen dienen
hierbij als belangrijke input.

Wat biedt Vide haar leden?
Congressen en bijeenkomsten
Vide organiseert jaarlijks een congres voor
haar leden waarin kennis wordt gemaakt met
elkaars praktijk, met voldoende gelegenheid
om met elkaar te spreken over het vak en om
ervaringen uit te wisselen. Tijdens de regionale
bijeenkomsten die Vide organiseert worden
specifieke thema’s nader bekeken.
Nieuwsbrief
Vide brengt periodiek een nieuwsbrief uit waarin
relevante informatie wordt aangestipt en nieuwe
bijeenkomsten worden aangekondigd. U kunt
zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de
website.
Lidmaatschap
Uw werkgever kan al lid zijn van Vide, dan
bent u automatisch ook lid. Uiteraard kunt u
ook individueel lid worden van de vereniging.
U kunt zich aanmelden door het formulier te
downloaden van de website en op te sturen
naar het secretariaat van Vide.

Contact
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u lid worden?
Wij spreken u graag.
postbus 1058, 3860 BB Nijkerk
W: www.videnet.nl | E: secretariaat@videnet.nl | T: 033-2473461

