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De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, waardoor zorg-
organisaties voor complexe vraagstukken komen te staan. Veel 
organisaties kampen nu al met een groot tekort aan wijkverpleeg-
kundigen. Daarnaast zijn de meeste wijkverpleegkundigen nog 
onvoldoende toegerust om te werken in de nieuwe context van zorg. 
Extra rol- en competentieontwikkeling is hiervoor nodig. 
Grow/Work ontwikkelde een 4-sporen-aanpak om zorgaanbieders 
te ondersteunen rondom de positionering, ontwikkeling en instroom 
van wijkverpleegkundigen in zorg- en sociale wijkteams.  

Complexere zorg,  
andere arrangementen  
Doordat mensen langer thuis  
blijven wonen, neemt de complexi- 
teit van de zorg daar toe. Tegelijker- 
tijd moeten wijkverpleegkundigen 
nieuwe zorgarrangementen 
ontwikkelen, die smaller en 
kortcyclischer zijn. Dus rekening 
houdend met de eigen kracht van 
de cliënt én in samenwerking met 
andere partijen. Dit ‘ontzorgen’ is
echter nog geen 2e natuur. Het stelt
extra eisen aan de wijkverpleeg-
kundigen en aan het waarborgen 
van de kwaliteit van zorg.

Het ‘nieuwe’ indiceren, 
organiseren en regisseren 
Ook het indiceren van zorg valt 
onder de verantwoordelijkheid 
van wijkverpleegkundigen.  
De kunst daarbij is, om zowel 
de cliënt als het netwerk aan te 
spreken op eigen regie. Met als 
doel: maximale zelfredzaamheid. 
Deze manier van indiceren en 
vaststellen van de benodigde  
zorg vergt een andere denk- en 
handelwijze van verpleeg- 
kundigen. Dit geldt ook voor  
het organiseren van de zorg. 
Zorgprofessionals moeten zelf de 

“Positionering, rolontwikkeling én instroom”

Vraagstukken 
wijkverpleging



 

benodigde zorg organiseren, vaak  
binnen zelfsturende teams.  
Daarbij heeft de wijkverpleeg- 
kundige een centrale rol.  
Maar hoe voorkomt u dat uw 
wijkverpleegkundigen nieuwe 
‘micro-managers’ worden?

Tekort ‘nieuwe’ verpleegkundigen
Door de hervorming van de lang-
durige zorg, verandert niet alleen 
de rol en het takenpakket van de 
wijkverpleegkundigen. In 2015 en 
2016 is er een nijpend tekort aan 
verpleegkundigen, zo blijkt uit 
onafhankelijk onderzoek*.  
Er zijn gewoonweg meer verpleeg- 
kundigen niveau 5 nodig die  
beschikken over de juiste  
competenties en vaardigheden.  

4-sporen-aanpak wijkverpleging 
Veel zorginstellingen kampen dus 
met een kwantitatief en kwalitatief
vraagstuk rond de inzet van wijk-
verpleegkundigen. Hoe kunt u op 
korte termijn het hoofd bieden 

aan deze problemen? Op welke 
manier borgt u de kwaliteit van 
het indiceren en organiseren van 
zorg, terwijl er een acuut tekort is?  
Het antwoord op deze vragen is 
drieledig:  

1  Duidelijke positionering en  
facilitering van de verpleeg- 
kundige in de wijk en in het  
sociale wijkteam (segment 1).

2  Rol- & competentieontwikkeling.
3  Continue aandacht voor  

instroom van wijkverpleeg-
kundigen. 

Grow/Work ondersteunt zorg- 
aanbieders met een unieke 
4-sporen-aanpak, die integraal  
of modulair ingezet kan worden. 

Robert Corvers 
Senior Adviseur
Grow/Work

* Onderzoeksrapport ‘Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging van Actiz, BTN en V&VN, oktober 2014

Nieuwe taken en rollen

/  Vroeg signaleren van factoren die van invloed zijn op de gezondheid van 
de cliënten en daarop acteren.

/  Ondersteunen van cliënten en mantelzorgers bij zelfredzaamheid.
/  Indiceren conform het V&VN-normenkader. 
/  Aanspreken van de cliënt en zijn netwerk op eigen regie.
/  Leggen van verbindingen in het netwerk van zorg en ondersteuning in  

de wijk.
/  Binnen een team zelfstandig organiseren van de zorg en ondersteuning 

bieden aan cliënten.
/  Adviseren, ondersteunen en coachen van collega’s op zorginhoudelijke 

prestaties.
/  Samenstellen van zorgarrangementen in verbinding met het sociaal 

domein.



 

Spoor 1: Advies wijkverpleging

Spoor 2: Rol- en competentieontwikkeling

 Advies rondom wijkverpleegkundige rol
/  Positionering van wijkverpleegkundigen in uw 

organisatie.
/  Optimale borging van de wijkverpleegkundige  

rol in uw organisatie.
/  Inbedding van wijkverpleegkundigen in  

sociale wijkteams.
/  Implementatie van zelfsturende teams.

Spoor 3: Instroom én opleiding

Talentprogramma  
Met een uniek Talentprogramma verzorgt Grow/Work
de werving, selectie én ontwikkeling van nieuwe 
wijkverpleegkundigen. Tijdens dit unieke leer-
werkprogramma doorlopen verpleegkundigen het 
opleidingsprogramma Wijkverpleegkundigen,  
regisseurs van zorg. Na afloop treden de hoog-
opgeleide zorgwerkers in dienst bij uw organisatie.

  Opleidingen en trainingen
/  Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundigen, 

regisseurs van zorg: 7- en 10-daagse variant. 
/  Opleiding Verpleegkundig indiceren en  

organiseren in de wijk: 3-dagen.
/  Aanvullende accenten in opleidings- 

programma’s voor segment 1.
/  Basistraining Omaha.
/  Zowel open inschrijving als incompany.

Spoor 4: Tijdelijke inzet

Flexpool 
Flexpool met ervaren wijkverpleegkundigen  
voor projectmatige ondersteuning.
/  Herindicatietrajecten.
/  Realisatie kwaliteitsimpuls.
/  Inbedding van de wijkverpleegkundige in  

een sociaal wijkteam.
/  Realisatie van continuïteit in het zorgproces.

4-sporen-aanpak Wijkverpleging

Voordelen 4-sporen-aanpak Wijkverpleging

1  Waarborg voor instroom van voldoende en gekwalificeerde wijkverpleegkundigen.
2  Kunnen voldoen aan de inkoopeisen van uw zorgverzekeraar.
3  Ontwikkeling van wijkverpleegkundigen conform het expertisegebied wijkverpleging van de V&VN.
4  Betere benutting van uw wijkverpleegkundigen op hun kennis en kunde met als resultaat: 

/   hogere werknemerstevredenheid;
 /   verbinding van wijkverpleegkundigen met uw organisatie; 
 /   realisatie van uw doelstellingen rondom kwaliteit van zorg.



Meer informatie?
Wilt u weten wat Grow/Work voor 
u kan betekenen bij vraagstukken 
rond de inzet van wijkverpleeg-
kundigen? Neem dan contact op 
met Grow/Work via 020 – 3013 377 
of info@growwork.nl. 

TIP!
Vraag ook de volgende brochures 
aan:  
/  Succesvol zelfsturende teams 

implementeren.
/  Opleidingsprogramma  

Wijkverpleegkundigen, 
regisseurs van zorg.

/   Verpleegkundig indiceren 
en organiseren in de wijk.

/   Basistraining Omaha. 

Ontzettend veel effect
“We zoeken verpleegkundigen die een lang-
duriger relatie met ons aan willen gaan. 
De ouderenzorg heeft toch nog een imago- 
probleem bij verpleegkundigen.
Het Talentprogramma - een combinatie van 
detachering met een opleidingsprogramma - 
helpt de verpleegkundigen bij het vinden en oppakken van hun rol  
en positie in het team. Dit faciliteert het gesprek hierover met het 
management, waardoor ze ook echt willen blijven.”
Ineke Velthuyzen, Gebiedsmanager Topaz

Verstand
van Zorg

Mireille Lettinga
Recruiter

Grow/Work



Volg ons op:

Verstand van Zorg
Grow/Work is een dienstverlener voor de gezondheidszorg. Onze missie? Dat is met verstand van zorg de 

prestaties verbeteren van zorgprofessionals, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen. 
Met advies, werving & selectie, opleiding en interim diensten bieden wij kennis- en  

personeelsoplossingen binnen de zorgsector.


