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Voor verpleegkundigen die voorop lopen
Vorming, visie, vaardigheden

‘De generalistische kijk en de oplossingsgerichtheid van
verpleegkundigen zijn onmisbaar voor de zorg van de
toekomst’
Lucie Boonekamp,
programmadirecteur Nieuw Verpleegkundig Leiderschap
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Verpleegkundig leiderschap voor goede zorg
De veranderingen in de gezondheidszorg maken de
bijdrage van verpleegkundigen belangrijker dan ooit.
Burgers met ziekten of beperkingen wonen vaker
thuis, soms afgewisseld met een tijdelijk verblijf bij
een zorginstelling. Nieuwe technologie bevordert
zelfmanagement van patiënten en de verplaatsing
van specialistische zorg naar de eerste lijn. In de zorg
verschuift de nadruk van de behandeling van ziektes
naar bevordering van de gezondheid. Professionals
werken steeds meer samen met andere disciplines
en met collega’s buiten de eigen organisatie. Bij al
deze veranderingen zijn de generalistische kijk en de
oplossingsgerichtheid van de verpleegkundige onmisbaar.
Verpleegkundigen zijn bij uitstek in staat om vanuit
het cliëntperspectief te bekijken wat er in wisselende
omstandigheden nodig is.
De reikwijdte van het verpleegkundige vak is in de
afgelopen jaren dan ook verbreed. Niet alleen in de wijk
voeren verpleegkundigen de regie, ook elders vervullen
zij een spilfunctie in de afstemming tussen disciplines
en tussen organisaties. Specialisaties als physician

assistant en verpleegkundig specialist versterken
de zelfstandige plaats van de beroepsgroep in het
zorgproces. Niet toevallig groeit ook de bestuurlijke
invloed van de professie. Er zijn meer zorgbestuurders
met een verpleegkundige achtergrond en de landelijke
beroepsvereniging V&VN draagt actief bij aan het
zorgbeleid. Verpleegkundige Adviesraden spelen
een rol van betekenis in de beleidsbepaling binnen
zorginstellingen.
De leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap richt
zich op de vorming van verpleegkundig leiders die het
voortouw nemen in de ontwikkelingen binnen de zorg.
Het programma is bedoeld voor verpleegkundigen die
gedreven zijn om hun vakgebied, hun organisatie en de
gezondheidszorg verder te brengen. Zij verwerven de
inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor effectief
verpleegkundig leiderschap binnen en buiten hun
organisatie, nu en in de toekomst.

Versterking van visie en vaardigheden
De leergang combineert bestuurlijke en bedrijfskundige
kennis van de gezondheidszorg met aandacht voor
persoonlijk leiderschap. Verpleegkundig Leiderschap
vraagt een meer overstijgende blik: op de langere
termijn, op de buitenwereld, op de samenhang tussen
ontwikkelingen en hun impact op de zorgverlening.
Deelnemers aan de leergang krijgen inzicht in het
krachtenveld binnen en buiten hun organisaties. Daarmee
kunnen ze hun visie op de organisatie van de zorg
aanscherpen. De theoretische kennis wordt verhelderd
en uitgediept aan de hand van praktijkcasussen. Bij
leiderschap gaat het vervolgens om het kiezen van positie.
Hoe verhoudt de deelnemer zélf zich tot ontwikkelingen
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binnen de zorg? Welke richting wil en kan zij of hij
eraan geven? En hoe kan strategisch inzicht helpen
ambities waar te maken? Deelnemers leren hun eigen
handelingsrepertoire te analyseren en versterken door
te reflecteren op het eigen handelen, op het moment zelf
en achteraf (reflection in action en reflection on
action). Wat bepaalt mijn kijk op deze situatie
en waarom handel ik op deze manier?

“Top was voor mij de studiereis naar Engeland: bijzonder hoe
zo dichtbij het er zo totaal anders aan toegaat. Bijvoorbeeld
de positie van verpleegkundigen is daar beter verankerd.”
Brigitte Tournoy - van den Aker, Maxima Medisch Centrum

De modules
Module 1
Verpleegkunde in een veranderende context

De leergang begint met een inleiding in de relevante
thema’s voor verpleegkundig leiderschap. We verkennen
de veranderingen in het zorglandschap, de positie van
patiënten en cliënten, de visie op gezondheid en zorg,
en de positionering van de verpleegkundige. Na afloop
gaan deelnemers aan de slag met een test van hun
leiderschapsstijlen. Ze leggen contact met een mentor:
een persoon met een verpleegkundige achtergrond en
ruime ervaring in de praktijk van beleid en organisatie
van de zorg.

Module 2
Strategisch verpleegkundig leiderschap in
veranderende organisaties

De deelnemers leren het krachtenveld binnen hun
organisatie te analyseren. Daarbij brengen zij het ‘culturele
web’ in kaart met aandacht voor de verschillen in ziens- en
werkwijzen tussen verpleegkundigen, artsen en managers.
Daarnaast bespreken zij inzichten uit de leiderschapstest
en de mentorgesprekken. Ze vormen duo’s om elkaar – na
een wederzijds werkbezoek – te adviseren over vergroting
van hun invloed binnen hun organisatie.

Module 4
Veranderkunde en beïnvloedingstrategieën

Centraal in deze module staat de verpleegkundig leider
als veranderaar. Dat begint bij het ‘waarom, wat, hoe, wie’
van veranderen. De deelnemers gaan aan de slag met een
actieplan voor een verbetering in hun eigen werksituatie.
Het thema ‘overtuigingskracht’ krijgt volop aandacht.

Module 5
Op weg naar Shared Governance

We keren terug naar de kern van de zorg: de relatie
patiënt-hulpverlener, daarbij passende organisatievormen
en de rol van verpleegkundig leiders hierin. De actie
plannen van de deelnemers komen aan bod, in combinatie
met hun persoonlijk-leiderschapsprofiel. We gaan in
gesprek met bestuurders over gezamenlijke besluit
vorming binnen de organisatie, ofwel shared governance.
Welke rol kunnen verpleegkundigen hierin spelen?

Module 3
Studiereis

In andere delen van de wereld (bv. Angelsaksische en
Scandinavische landen) hebben verpleegkundigen een
stevige positie verworven in het beleid en de organisatie
van de zorg. Tijdens een tweedaagse studiereis doen we
inspiratie op en verdiepen we ons begrip van strategisch
verpleegkundig leiderschap. Deelnemers schrijven
hierover een beknopt paper.
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“Ik ben vooral erg geïnspireerd geraakt door de verschillende
sprekers en hun perspectief op de zorg. Bepaalde uitspraken
en gedachtegangen geven mij tot op de dag van vandaag nog
stof tot nadenken.”
Yvonne de Boer, Noordwest Ziekenhuisgroep

Programmaopzet
Programmaleiding en docenten

De programmadirecteur en kerndocent van het
programma is Lucie Boonekamp. Daarnaast is er een
keur aan inspirerende gastdocenten uit wetenschap en
praktijk. Onder hen zijn Pauline Meurs, hoogleraar bestuur
van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, en Marieke Schuurmans, hoogleraar
verplegingswetenschappen aan de Universiteit van
Utrecht.

Opbouw en tijdsinvestering

Het programma omvat vier bijeenkomsten die beginnen
op donderdag 16.00 uur en eindigen op vrijdag 16.00 uur.
Daarnaast is er een studiereis van twee dagen. De
24-uursbijeenkomsten bestaan uit inleidingen door
docenten, bespreking van praktijkcasussen, workshops en
presentaties van gemaakte opdrachten. Leren van elkaar
is een belangrijk uitgangspunt en er is veel interactie met
de docenten en met collega-cursisten. Tussen de bijeen
komsten maken deelnemers huiswerkopdrachten.

Doelgroep

De leergang richt zich op verpleegkundigen met minimaal
hbo-plus-niveau die werken op sleutelposities in de zorg.
Bijvoorbeeld als leidinggevende, als spil tussen interne
en externe partners, als lid van de Verpleegkundige
Adviesraad of als beleidsmaker. Deelnemers hebben
de potentie en de wens om invloed uit te oefenen op de
aanpak van strategische kwesties binnen zorgorganisaties
of bij beleidsorganen, overheden en zorgverzekeraars.
Leiderschapsontwikkeling vereist meerdere jaren
werkervaring in organisaties en het vermogen om op
de eigen ‘vallen-en-opstaan-ervaringen’ te reflecteren.
Een formeel besluit over toelating tot de leergang
vindt plaats na een intakegesprek over motivatie en
ontwikkelperspectief.

Certificaat

De leergang sluit af met de uitreiking van een certificaat
van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.
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Praktische informatie
Data

Module 1:
Module 2:
Module 3:
Module 4:
Module 5:

11 + 12 jan 2018
15 + 16 feb 2018
18 – 21 maa 2018 – studiereis
19 + 20 apr 2018
07 + 08 jun 2018

Kosten en locatie

De kosten voor de leergang Nieuw
Verpleegkundig Leiderschap bedragen
€ 4.600,-. Dit is inclusief studiemateriaal
en literatuur en exclusief reis- en
verblijfkosten en de kosten voor de
buitenlandse reis. De leergang vindt plaats
op een locatie in het midden van het land.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding
kunt u terecht bij Anne Marie Jonker,
programmacoördinator
(aanwezig op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag)
T 010-408 8576
E jonker@eshpm.eur.nl
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“Er was heel veel onderling vertrouwen en erkenning van
ieders kwaliteiten waardoor we ook juist van elkaar konden
leren.”
Marjoke van Mierlo, ziekenhuis Tergooi

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een onderdeel van
de Erasmus School of Health Policy and Management
(ESHPM), (voorheen iBMG) van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is in 2003
opgericht met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van
het management en het bestuur in de gezondheidszorg.
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is ingericht als een
vormingsplaats: een plek voor leiders in de gezond
heidszorg om, soms in de beslotenheid van een groep
collega’s en soms juist in uitwisseling met andere partijen,
te praten over kwesties uit de dagelijkse praktijk en de
eigen werkstijl. De opleidingsprogramma’s zijn gedegen
gefundeerd, actueel en uitdagend. Elk programma
kent zijn eigen evenwicht tussen theoretische kennis,
praktijkervaringen en reflectie. De programma’s worden
mede ingekleurd door de doelgroep, doelstelling en
persoonlijke leervragen van deelnemers. Zo wordt eigen
casuïstiek een leermiddel en wordt de aanwezige kennis,
uit diverse sectoren van de gezondheidszorg, optimaal
benut.
Het programma-aanbod bestaat onder andere uit:

Imagine2 is een programma voor medisch specialisten
én ziekenhuizen. Doel van het programma is medisch
specialisten toe te rusten om een leidende rol te nemen
in de continue verbetering van zorg. Ook bestuurders van
hun ziekenhuizen worden betrokken bij het programma.
Medisch Specialist en Bestuur, een programma voor
bestuurlijke medici die zich verder willen bekwamen op
bestuurlijk, persoonlijk en inhoudelijk vlak.
Top Class, een management development programma
voor managers en directeuren in de zorg die een stap naar
een bestuurlijke functie overwegen.
Academische Leergang Zorg Management, een
compacte leergang gericht op uitbreiding van kennis
en versterking van het vakmanschap van directeuren,
managers en professionals in de zorg.
Financieel Bestuur in de Zorg, een kort programma voor
managers en bestuurders over actuele en aankomende
financieel-economische vraagstukken in de zorg.

Master Class, een management development
programma over strategie en leiderschap, voor
(eindverantwoordelijke) zorgbestuurders.

Nieuw Verpleegkundig Leiderschap, een programma
waarin verpleegkundigen de strategische visie en vaardig
heden verwerven om hun vak, de organisatie en de zorg
verder te brengen.

Waarden van Zorg, een verkenning van waarden in de
zorg onder leiding van prof. dr. Paul Frissen en
prof. dr. Pauline Meurs, voor ervaren zorgbestuurders.

Maatwerk, op verzoek is het ook mogelijk om
maatwerkprogramma’s te laten ontwikkelen.

Master of Health Business Administration, de
enige internationaal geaccrediteerde MBA-opleiding
in Nederland specifiek voor de zorg. Voor leiders op
strategische posities bij aanbieders van zorg en welzijn,
verzekeraars, toeleveranciers en overheden die zich
verder willen bekwamen in hun vak c.q. voorbereiden op
een volgende carrièrestap.
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Aanmeldingsformulier

Nieuw Verpleegkundig
Leiderschap 2018
Ondergetekende geeft zich op voor deelname aan Nieuw Verpleeg
kundig Leiderschap 2018 met bijvoeging van een uitgebreid CV.
Voorletters en naam dhr/mw ............................................................................................................................
Roepnaam
................................................................................................................................................
Titel
................................................................................................................................................
Werkadres
Instelling
................................................................................................................................................
Functie
................................................................................................................................................
Postadres
................................................................................................................................................
Postcode en plaats ................................................................................................................................................
Telefoon
................................................................................................................................................
E-mail
................................................................................................................................................
Twitternaam
................................................................................................................................................
Kostenplaats/inkoopnummer .............................................................................................................................

Graag cv meezenden
U kunt uw inschrijving
zenden naar:
Erasmus Universiteit Rotterdam
ESHPM, Bayle Building,
kamernummer J6-11
T.a.v. Anne Marie Jonker
(aanwezig op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag)
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Voor verdere informatie
of vragen:
T 010-4088576
E jonker@eshpm.eur.nl
Kosteloos annuleren kan tot
uiterlijk twee maanden voor
de startdatum. Bij onvoldoende
deelnemers behouden wij het
recht om de leergang 2018
te annuleren.
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Privé-adres
Straatnaam + huisnr.
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Handtekening
Datum

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Facturen worden gericht aan de financiële administratie van uw instelling,
indien u dit anders wenst gaarne dit aangeven.
Aangeven wat van toepassing is:
• Post op bovenstaand privé-/werkadres
• E-mail op bovenstaand privé-/werkadres
Dieetwensen

................................................................................................................................................

De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt ten
behoeve van de deelnemersadministratie en -communicatie voor de Nieuw Verpleegkundig Leiderschap
van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur gaat vertrouwelijk met
deze persoonsgegevens om, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
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