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WIJKVERPLEEGKUNDIGE VAN DE TOEKOMST

Als wijkverpleegkundige vervul je verschillende rollen. Zo ben je naast zorgverlener 
meestal ook (mede-)verantwoordelijk voor het sturen op kwaliteit van zorg en 
productiviteit. Je levert dan ook een belangrijke bijdrage aan ‘de basis op orde 
brengen en houden’ binnen de organisatie. Dit doe je niet alleen. Van jou als 
wijkverpleegkundige wordt ook verwacht dat je je collega’s mee kunt nemen in 
verschillende veranderingen. Dat vraagt niet alleen kennis van kwaliteit(skaders), 
maar ook coachings- en verandervaardigheden.

Juist in de wijkverpleging is het effect van toenemende zorgcomplexiteit en personele 
schaarste merkbaar. Wijkverpleegkundigen moeten steeds steviger in hun schoenen staan 
als samenwerkingspartner, gezondheidsbevorderaar of in de communicatie met cliënten, 
familie, intern en extern betrokkenen. De scholing voor ‘wijkverpleegkundige van de 
toekomst’ biedt ruime input om juist deze aanvullende kennis en competenties te 
ontwikkelen. Zo zijn de wijkverpleegkundigen van nu klaar voor de zorg van morgen.

Belangrijke verbinder

De Impuls voor de Zorg
KENNIS EN KUNDE IN DE ZORG

KENNIS, KUNDE EN KWALITEIT IN DE ZORG



Ons programma bestaat uit theorie, 
ervarings- en praktijkopdrachten, intervisie 
en workshops en sluit hiermee aan op de 
dagelijkse praktijk. De opleiding wordt 
verzorgd door ervaren docenten en 
Wijkverpleegkundigen en is geaccrediteerd.

Doelgroep en werkgebied
Hbo-opgeleide verpleegkundigen die 
werkzaam zijn als wijkverpleegkundige
en zich verder willen bekwamen met kennis, 
vaardigheden en attitudes passend bij de 
wijkverpleging van de toekomst

5 pijlers

• Persoonlijke effectiviteit van de 
wijkverpleegkundige (2 dagen)

• Rol vaandeldrager van kwaliteit (2 dagen)
• Rol coach en veranderaar (3 dagen)
• Rol van spelverdeler (1 dag)
• Rol van leider en innovator (1 dag)

*kwaliteitsregister V&VN en de Zorgprofessionals

Algemeen
• 9 trainingsdagen over een periode van 

ongeveer 9 maanden
• Studiebelasting ca. 100 uur, waarvan 63 

lesuren en ca. 36 uur zelfstudie
• Trainingslocatie omgeving Zeist*
• Inclusief lunch* en studiemateriaal
• Accreditatiepunten: 63
• Start in het voor- en najaar**

Aanvullende informatie
• Zie onze website: 

www.deimpulsvoordezorg.nl/academy/
opleiding-wijkverpleegkundige-van-de-
toekomst/

• Mail ons op 
info@deimpulsvoordezorg.nl of

• Bel ons op 030 - 200 3655 met Ellen 
Sarr, directeur (06-2130 4513)

• Deze opleiding kan ook in-company 
worden verzorgd

* afhankelijk van de geldende coronamaatregelen
** bij voldoende belangstelling
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Interim- en projectmanagement | Onderzoek en advies | Kwaliteitscoaches | Audits | Opleidingen
Wij zijn er om u verder te helpen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek!


