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1. Wat wil jij halen uit (of weten na) deze bijeenkomst? 
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https://www.mentimeter.com/public/d9f86df65fdc992a4de90d3fff1e4139 

 

Uitnodiging: Ga naar menti.com en voer code in: 601770  

2. Hoe tevreden ben je over jouw leiderschap in je werk, 
afgelopen kwartaal in een score van 0-5?  

https://www.mentimeter.com/public/d9f86df65fdc992a4de90d3fff1e4139
https://www.mentimeter.com/public/d9f86df65fdc992a4de90d3fff1e4139
https://www.mentimeter.com/public/d9f86df65fdc992a4de90d3fff1e4139


Ariane van Wamel 

Nursing Liaison Officer 

https://spaarnegasthuis.nl/verpleegkunde-verbinden 
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Deelnemers leren kennen 
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1. Wat is de leeftijd van de deelnemers aan deze bijeenkomst? 

 

2. Hoeveel jaren werkervaring zit er hier in de zaal? 

 

 

https://www.mentimeter.com/public/9e74f4e65c1c39c20ad53c78bfd12d8
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Uitnodiging: Ga naar menti.com en voer code in: 183002 



Definitie 
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"Het samen met collega’s van eigen en andere disciplines én met 

patiënten en familie werken aan waardevolle zorg, passend bij de 

situatie. Voor ons hoort verpleegkundig leiderschap bij je dagelijks 

werk, waarbij je invloed uitoefent op zowel de zorg dichtbij de 

patiënt als de strategische richting van de zorgorganisatie waarin 

je werkt en daarbuiten."  

 

 

Verpleegkundig Leiderschap 



….en dan nu CONCREET 
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een grote mate van bewustzijn van (het effect van) de eigen 

professionele rol te midden van andere rollen (en andere 

rollen kennen en herkennen) 

het stellen van reflectieve en onderzoekende vragen 

het gebruiken van evidence based practice 

als rolmodel verschil te maken voor uitkomsten van 

patiënten, collega-medewerkers, zorgorganisatie en 

maatschappij 

 



Verpleegkundig leiderschap 
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Een vehikel om gezondheidszorg beleid en verpleegkundig 

praktijkvoering te beïnvloeden 

 

politieke, bestuurlijke, academische en klinische domeinen 

 

kennis vanuit verpleegkundig praktijkvoering 

 

(in)direct beïnvloeding klinisch praktijk 

 

Interne en externe focus –interpreteren en vertalen 

(Antrobus& Kitson, 1999) 

 



Doen we dat dan niet? 
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Visie, richting, leren van fouten en de rol van leiders 

 



Verpleegkundigen in the LEAD 
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https://www.youtube.com/watch?v=naUTbhTFz_U 

https://www.youtube.com/watch?v=naUTbhTFz_U


Inspirerend, toch? 
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Management vs Leadership 

 

 

From Ward to Board 

 

 

Positive and Innovative Context 

 

 

Nursing Sensitive Outcomes 
 



Reflectie op leiderschap 
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Klinisch leiderschap, professioneel, systeem of politiek 

leiderschap? 

 

Aangeboren of aangeleerd? 

 

Taak of Relatie? 

 

MBO, HBO of VS? 

 

Eigenschappen? 

 
 

 

 



Top 10 eigenschappen vakinhoudelijk leider 
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6. Goed omgaan met 

veranderingen  

7. Flexibel  

8. Geeft richting  

9. Helpen/ aansturen mensen  

10. Integer 

 

1. Toegankelijk  

2. Competente 

verpleegkundige  

3. Gemotiveerd  

4. Ondersteunend  

5. Kweekt vertrouwen 

Stanley (2006) 

https://www.mentimeter.com/pu

blic/3021ef8af02a81c8550016e

d72105b65 

En jij? Ga naar menti.com en voer code in: 603620 
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Wat ga jij morgen doen? 
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Praktische tips! 
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https://www.verpleegkundigleiderschap.nu/


https://spaarnegasthuis.nl/verpleegkunde-verbinden 


