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Evaluatie Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige

Het ambassadeurstraject van de beroepsvereniging V&VN zorgt voor impact op het niveau van de cliënt, de wijkverpleegkundige, de 
organisatie, de wijk en de maatschappij. Zowel dicht bij de cliënt als ver daar buiten oefent de ambassadeur met lef en een kritische, 
professionele houding zijn invloed uit ten behoeve van betere uitkomsten en het welbevinden van de cliënt. Ze slaan een brug tussen praktijk, 
beleid en politiek door als vertalers op te treden en een stem te geven aan het onmisbare en onzichtbare werk van de wijkverpleegkundige.

Bron: Wolbers, I., Lalleman, P.C.B. & Bleijenberg, N. (2018). Rapport Evaluatie 
Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige: nieuwe leiders in de wijk?! 
Hogeschool Utrecht, Utrecht. 

Over het onderzoek
Met een vragenlijst en focusgroepen zijn de ervaring van de wijkverpleegkundigen en casemanagers 
dementie met het ambassadeurstraject in kaart gebracht. Daarnaast zijn interviews gehouden met 
betrokken stakeholders (bestuurders, managers, teamleiders en coaches van de ambassadeurs).

“Ik zie dat ambassadeurs de bres op gaan voor de 
cliëntengroep die het meest kwetsbaar is. Ik zie dat ze 
kijken vanuit het perspectief van de wijkverpleegkundige; 
wat is nodig voor de cliënt of de wijk? En daar willen ze 
voor op de zeepkist staan”. 

- Citaat Stakeholder -
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“Het is mooi dat ik aan allerlei tafels zit. ’s Ochtends 
aan de eetkamertafel bij de oude dame die met de 
tillift uit bed wordt gehaald. Daarna zit ik aan de 
biebtafel met allemaal boeken en ben ik in gesprek 
met wijkbewoners. Later op de dag zit ik met 
minister de Jonge van VWS aan tafel of zit ik 
bijvoorbeeld als deelnemer aan verpleegkundig 
wetenschappelijk onderzoek in een focusgroep. Ook 
bij de Raad van Bestuur schuif ik aan, of bij mijn 
eigen collega’s. Juist dát maakt het zo mooi. Wat dat 
betreft denk ik dat het beter is om het goede 
voorbeeld te geven dan dat ik het zeg met woorden”. 

- Citaat Ambassadeur wijkverpleegkundige -
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