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ook iets voor jou?
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Agenda

• Thema Invloed en leiderschap binnen V&VN 

• Wat kun je zelf doen? Ambassadeurs verzorgenden van V&VN en de zaal 

aan het woord

• Aan de slag met placemats vakinhoudelijk leiderschap en actief in dialoog

• Take home messages

• Afsluitend filmpje 



Filmpje

• https://www.youtube.com/watch?v=FA2Ff6qIijI

https://www.youtube.com/watch?v=FA2Ff6qIijI


LEF

Alle ontwikkelingen in de zorg vragen om:

LEF:

- Leiderschap

- Empowerment

- Flexibiliteit



Jaarplanthema’s V&VN

• Arbeidsmarkt

• Deskundig en bekwaam

• De juiste zorg op de juiste plek

• Beroepsprofielen

• Wij, V&VN

• Invloed en leiderschap

2019



Feiten en cijfers

• Ongeveer 32.000 verzorgenden binnen V&VN

• Veelal via collectieve lidmaatschappen

• 2000 verzorgenden zijn lid van V&VN Verzorgenden

• Bestuur V&VN Verzorgenden bestaat uit 12 personen



Jaarplan 2019 



Invloed en leiderschap op agenda V&VN 

• V&VN steekt in op positionering verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep 

en ondersteuning van het vak

• Iedereen heeft invloed, juist vanuit de werkvloer zelf. Is niet iets voor alleen 

je leidinggevende, organisatie of V&VN

• Drie niveaus waarop je invloed kunt uitoefenen:

- Individueel, binnen je eigen team

- Binnen je organisatie en/of regio

- Landelijk



Aanbod

Visie Excellente zorg

Patiënten

OrganisatieVerpleegkundigen 



Dat betekent dat 
verpleegkundigen & verzorgenden…

• continu op zoek zijn naar hoe zij hun werk nog beter kunnen 

doen,

• anticiperen op veranderingen in hun omgeving,

• weten wat hun eigen invloed is op zorg,

• verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen,

• zorgen dat de organisatie de benodigde randvoorwaarden levert.

3 juni 2019 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland



Excellente zorg

• Sterkere invloed op werkomgeving leidt tot:

- Meer werktevredenheid

- Minder ervaren werkdruk

- Verhoogde kwaliteit van zorg

- Behoud verpleegkundigen en verzorgenden!

11 | opening



In het nieuws

12 | opening





Invloed en leiderschap

• Leden in de schijnwerpers: 

- leden zichtbaar laten zijn in de media en hen hierbij vanuit V&VN ondersteunen

• Invloed aan de beleidstafels: 

- Hoofdlijnakkoorden en bestuurlijke tafels 

- Leden (via platforms/afdelingen, vakcommissies, ledenpeilingen) intensief betrokken

- Belemmeringen in het uitoefenen van het vak benoemen, maar ook 

oplossing(srichting)en. 

Aandachtsgebieden binnen thema in 2019



Invloed en leiderschap

• VAR’s:

- helpdesk

- jaarlijkse V&VN VAR Netwerkdag

- themabijeenkomsten voor en door VAR’s, bestuurskamer; 

- werkbezoeken en ondersteuning VAR’s. 

- ondersteuning V&VN VAR, het platform van VAR’s in Nederland

- Digitale community MijnV&VN, zodat VAR’s elkaar makkelijker weten te 

vinden, bijv. om kennis en ervaringen met elkaar te delen, samenwerking op 

te zoeken



Invloed en leiderschap

• CNO/Nursing Shared Governance

- Dialoog in zorgorganisaties en in Nederland over Nursing Governance (NG) en specifiek 

functie CNO: invloed op sleutelposities binnen organisaties

• Ambassadeurstrajecten

- Drie groepen verzorgenden (vandaag afronding!), 

- Leiderschapstraject voor VS

- Wijk-en dementieverpleegkundigen (start najaar nieuw traject)

- Jeugd en verpleegkundigen Openbare gezondheidszorg (start najaar nieuw traject)

- Visie en uitwerken nieuwe trajecten



Ambassadeurstrajecten 

wijkverpleegkundigen: effecten

• Evaluatierapport: ‘Opbrengsten vijf jaar ambassadeurs voor de wijkverpleegkundigen’: door de 

ambassadeurs aan minister de Jonge aangeboden (lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht, 

augustus 2018)

• Ambassadeurs hebben meer lef, ervaren toename in assertiviteit, persoonlijke en professionele 

ontwikkeling

• Van belang voor cliënt en de wijkverpleegkundigen zelf, maar ook voor thuiszorgorganisatie en op 

regionaal en landelijk niveau (rolmodellen)

• Bestuurders van thuiszorgorganisaties, financiers en zorgverzekeraars zijn blij met de ambassadeurs (en 

V&VN ook!)

• Kennis overdragen naar het team en op organisatieniveau meedenken met beleid en kwaliteit, bijv.:

- Contractonderhandelingen bij de zorgverzekeraar 

- Aan tafel bij de minister tijdens de schrapsessies



Wat kun je zelf doen?

Inspirerende verhalen delen door en voor ambassadeurs 

en collega’s uit de zaal

Met speciale bijdrage door:

• Ronde 1: Loes van Koolwijk 

• Ronde 2: Joke Zoetemelk en Marjon van Tol



Aan de slag

• Zelf invullen placemat vakinhoudelijk leiderschap en werkblad

• Daarna in dialoog met elkaar (met collega’s die je nog niet kent!)

• Wat valt op? Tips? Wat heb je nodig om het mogelijk anders te gaan 

doen? 

• Plenaire terugkoppeling





Afsluitend ter inspiratie

• https://www.youtube.com/watch?v=8YB9_HBUmUM

https://www.youtube.com/watch?v=8YB9_HBUmUM

