
 
 
 

Nieuw leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen 
openbare gezondheid start in september 2022! 

Word jij ambassadeur? 

In september 2022 gaat er weer een nieuw leertraject 
ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen 
openbare gezondheid (OGZ) van start bij V&VN. In de leergang 
versterken verpleegkundigen hun persoonlijke 
leiderschapskwaliteiten zodat zij, als ambassadeurs, 
vakgenoten optimaal kunnen vertegenwoordigen o.a. bij 
gemeenten, eigen organisaties, ketenpartners en V&VN. 
 
Veel jeugd- en OGZ-verpleegkundigen zijn je voorgegaan in de 
afgelopen jaren. Jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen 
OGZ worden van harte uitgenodigd deel te nemen. Beide 
disciplines hebben de afgelopen jaren hun meerwaarde op het 
gebied van preventie laten zien en in samenwerking met elkaar 
kunnen zij hun functie en betekenis voor een gezonde 
samenleving sterker profileren. Samen kunnen zij een 
waardevolle partner zijn voor diverse partners binnen de 
openbare gezondheidszorg, jeugdhulp, eerste lijn, onderwijs, 
buurtteams, sociale wijkteams en andere relevante partijen.  
 

In de periode september 2022 – juni 2023 komen de 
verpleegkundigen maandelijks een dag bij elkaar. Onder de 
bezielende leiding van ervaren sprekers en in interactie met 
elkaar ontwikkelen zij hun leiderschapskwaliteiten waarmee zij 
invloed op hun vakgebied gaan uitoefenen waarvan collegae, 
stakeholders en ketenpartners zullen profiteren. 

Sta jij voor je vak en heb je ambitie een verpleegkundig leider 
te zijn binnen je vakgebied? Dan is dit leertraject iets voor jou. 

  

Alvast aanmelden of vragen? 
Stuur een mail naar: ambassadeurs.jeugd-ogz@venvn.nl  
en we nemen contact met je op. 

Christel Spierings ambassadeur, 
jeugdverpleegkundige en programma 
manager leertraject  ambassadeurs JGZ en 
OGZ verpleegkundigen  
Kan dit leertraject bijdragen tot meer 
bewustwording van het verpleegkundig 
beroep, een betere profilering van de 
preventieve verpleegkundige zorg  en 
versterking van verpleegkundig 
leiderschap? Jazeker! In 2018 heb ik het 
leertraject gevolgd, als ambassadeur mijn 
vak verder uitgediept, verpleegkundig 
leiderschap ingezet als verantwoordelijke 
verpleegkundige test- en vaccinatielocaties 
tijdens de pandemie. En nu mag ik als 
programma manager van ditzelfde 
leertraject aan de slag, hoe mooi is dat! 

nieuwsgierig geworden? Bekijk de pitch van 
het 2e leertraject: 
https://youtu.be/S-ZVYKsIxWs 
wil je nog meer weten? Pak een kop koffie 
of thee en laat de belevenissen van het 
afgelopen traject tot je komen: 
https://youtu.be/p7iXA4JPgN8 


