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1. Inleiding 

GrowWork wil bijdragen aan het duurzaam realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg binnen 

verpleegzorg en wijkverpleging. In de praktijk blijkt telkens weer hoe ontzettend complex het is om 

duurzaam kwaliteit van zorg te realiseren. Veel zorgorganisaties in de verpleegzorg en wijkverpleging zetten 

hiertoe verpleegkundigen en zorgmanagers in. Of dit ook daadwerkelijk tot het blijvend realiseren van 

kwaliteit van zorg leidt, is sterk afhankelijk van hoe die verpleegkundigen en zorgmanagers worden ingezet 

en benut rond het primair proces.  

 

In deze whitepaper lichten wij onze visie op het mogelijk maken van kwalitatief hoogwaardige zorg toe, 

specifiek vanuit de toegevoegde waarde van de inzet van verpleegkundigen en zorgmanagers. Als u uw 

primair proces ontwerpt, doorleeft en invoert op basis van de genoemde punten in deze whitepaper creëert u 

een ijzersterke kwaliteitsbasis, waarbinnen het dagelijks handelen continu kan meebewegen op veranderende 

en vernieuwde inzichten en eisen rond kwaliteit van zorg. 

 

 

2. Vraagstelling van zorgorganisaties  

De belangrijkste ontwikkelingen waar organisaties in de verpleegzorg en wijkverpleging mee te maken 

hebben in het kader van het kwaliteitsvraagstuk, concentreren zich op: 

 

 De toenemende complexiteit van zorg. Mensen blijven langer thuis, met als gevolg dat de complexiteit van 

zorg in de thuissituatie toeneemt.  Alleen de meest kwetsbare mensen komen nog in aanmerking voor 

intramurale verpleegzorg, zodat ook daar sprake is van toegenomen complexiteit van zorg. 

 De veranderende opvattingen over wat goede zorg is. Dit vraagt om ‘omdenken’ van zowel 

zorgorganisaties als zorgprofessionals. De nadruk leggen op het uitvoeren van andere taken en deze taken 

op een andere manier aanpakken en uitvoeren. Zoals het stimuleren van de eigen regie, de nadruk leggen 

op ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ en de focus op persoonsgerichte zorg. Het gaat om het echt 

kennen van de persoon, inspelen op individuele wensen en partnerschap met de mantelzorgers. 

 Het meer en meer werken vanuit nieuwe organisatievormen met een grotere klantgerichtheid en 

flexibiliteit. Dit vraagt om zelforganiserende teams, waarbinnen de teamleden ieder hun eigen 

verantwoordelijkheid hebben voor de zorg aan cliënten én de benodigde zorg ook zelf organiseren. 

De centrale vraag waar zorgorganisaties momenteel mee worstelen is: ‘hoe kan binnen deze veranderende 

context de kwaliteit van zorg goed geborgd worden?’ 

 

 

3. Behoefte van zorgorganisaties  

Als antwoord op deze centrale vraag kiezen veel zorgorganisaties voor de inzet van medewerkers van een 

hoger, verpleegkundig niveau, eventueel aangevuld met de inzet van zorgmanagers. Van deze 

verpleegkundigen wordt dan wel verwacht dat zij de volgende specifieke taken en rollen op zich nemen: 
 

 Het tijdig signaleren van factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de cliënten en daar direct op 

acteren. 

 Het aanspreken van de cliënt en zijn of haar netwerk op het behouden van de eigen regie. 

 Het adviseren, ondersteunen en coachen van collega’s ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van 

zorg. 

 Het regisseren van kennisontwikkeling van het zorgteam. 

 Het implementeren en borgen van (kwaliteits-)richtlijnen en innovaties. 
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Maar wat is nodig om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen deze taken en rollen ook daadwerkelijk op 

kunnen pakken in de praktijk? En wat betekent hun inzet voor de rol van zorgmanager? 

 

 

4. Hoe duurzame kwaliteit van zorg te organiseren en te realiseren? 

Het blijvend realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg vraagt blijvende aanpassing en verbetering van het 

primaire zorgproces. En daarmee van het dagelijks handelen. De verpleegkundige is niet alleen opgeleid voor 

het uitvoeren, regisseren en coördineren van (hoog)complexe zorg. Maar juist ook voor het initiëren, 

ontwikkelen en uitvoeren van taken rond kwaliteitszorg, innovatie, analyse, praktijkonderzoek en 

professionalisering binnen een team. Deze combinatie maakt dat zij de beste papieren heeft om een sleutelrol 

te spelen rond het blijvend realiseren van kwaliteit van zorg. Om dit in praktijk ook tot uiting te kunnen laten 

komen, is het goed inbedden van en aanbrengen van focus in de rol van de verpleegkundigen, eventueel 

aangevuld met die van zorgmanagers, cruciaal. Dit lijkt eenvoudig, maar in de praktijk spelen veel aspecten 

een rol of de beoogde toegevoegde waarde van verpleegkundigen rond het kwaliteitsvraagstuk tot uiting kan 

komen. En precies dat is de puzzel waar veel zorgorganisaties voor staan.  

 

3 belangrijke stukken van deze puzzel zijn: 

 

1. Uitgangspunten/doelen  

Als een zorgorganisatie kiest voor de inzet van verpleegkundigen om kwalitatief hoogwaardige zorg te 

realiseren is het belangrijk om de belangrijkste uitgangspunten voor hun inzet helder voor ogen te hebben: 

wat moet er door hun inzet ‘meer’ dan nu worden bereikt? Belangrijke uitgangspunten hierbij kunnen zijn: 

 

 Focus op het ondersteunen van de cliënt of diens naaste bij zelfmanagement, zelfredzaamheid en eigen 

regie dan wel leven zoals thuis. 

 Versterken van eigenaarschap in het professionele team. 

 Regie op het monitoren van kwaliteit van zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen met complexe 

problemen. 

 Versterken van innovatie en leervermogen: continu zoeken naar efficiënte en effectieve organisatie van 

zorg en ondersteuning.  

 Hoge cliënttevredenheid op verleende zorg en ondersteuning.  

 Iedere medewerker moet ervaren dat zijn kwaliteiten en deskundigheid voldoende zijn ingezet.  

Zonder duidelijke uitgangspunten, geen focus en blijvend resultaat. 

 

2. Organiseerprincipes 

Voor het realiseren van hoogwaardige zorg is het belangrijk te kiezen voor een aantal basisprincipes 

betreffende de inzet van verpleegkundigen. Kwaliteit van zorg komt immers vooral tot stand in de interactie 

tussen cliënt en zorgmedewerker en tussen zorgmedewerkers onderling. Principes die daarbij helpen zijn: 

 

 De zorg kleinschalig organiseren waardoor medewerkers de cliënt goed leren kennen. 

 De verpleegkundige kennis en ervaring zo dicht mogelijk bij het primair proces brengen en zo veel 

mogelijk in de uitvoerende teams zelf organiseren. 

 Daar kan zij de kwaliteit van zorg op zowel cliënt- als teamniveau stimuleren door waar mogelijk zowel 

uitvoerend als randvoorwaardelijk een rol te spelen. Door  dichtbij, ‘on the job’ ook zelf te zien en ervaren 

hoe zaken lopen en dit vervolgens met collega’s zoveel mogelijk ‘on the job’ te verbeteren. 
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 De verpleegkundige is bij dit verbeteren sterk gericht op (laten) reflecteren, (laten) leren en het vergroten 

van eigenaarschap van alle teamleden door hen te betrekken bij de benodigde verbeteringen en door het 

bekrachtigen en versterken van aanwezige kennis en kunde van alle teamleden. 

 Als verpleegkundig adviseur van het zorgproces adviseert, ondersteunt en coacht de verpleegkundige de 

medewerkers zodanig dat het leidt tot heldere zorginhoudelijke processen en kwalitatief goed 

handelen/gedrag. 

 

3. Organiseren op basis van rollen 

Om kwaliteit van zorg duurzaam te organiseren is het belangrijk om onderscheid te maken tussen enerzijds 

het organiseren op basis van beroepsrollen en anderzijds op basis van teamrollen. We zullen deze twee 

soorten rollen nader toelichten in 3.1 en 3.2. Door het optimaal combineren van deze twee soorten rollen 

ontstaat meerwaarde van de toevoeging van verpleegkundigen en zorgmanagers in het duurzaam realiseren 

van kwaliteit van zorg. Dit zal achtereenvolgens in 3.3 en 3.4 worden toegelicht. 

 

31 Beroepsrollen 

Verpleegkundigen worden opgeleid aan de hand van zeven competentiegebieden, gebaseerd op de 

systematiek van de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Kern van de 

beroepsuitoefening is de verpleegkundige als zorgverlener (in figuur 1 afgebeeld centraal in het midden). Alle 

andere bekwaamheden raken aan die centrale rol en krijgen er richting door. 

 

 
Figuur 1: beroepsrollen verpleegkundigen (CanMEDS) 

 

In het kader van het uitgangspunt ‘Iedere medewerker moet ervaren dat zijn kwaliteiten en deskundigheid 

voldoende zijn ingezet.’ is het belangrijk om verpleegkundigen dusdanig in te zetten dat zij hun CanMEDS-

rollen kunnen inzetten. Maar wat is dan precies het verschil tussen verpleegkundigen van niveau 4 en niveau 

5 ten aanzien van deze beroepsrollen? Op basis van het rapport ‘Toekomstbestendige beroepsprofielen in de 

verpleging en verzorging (3 december 2015) kan dat verschil grofweg aangeduid worden op twee aspecten: 
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1. Complexiteit van de zorgsituatie 

Verpleegkundigen niveau 4 en 5 worden opgeleid voor zorgsituaties die verschillen in complexiteit en 

stabiliteit. Dit is terug te zien in de competenties op met name de eerste viereneenhalve beroepsrollen, te 

weten zorgverlener, communicator, samenwerker, organisator en dat deel van de rol van 

gezondheidsbevorderaar waar het individuele preventie betreft. 

 

In figuur 1 zijn dit de rood gekleurde rollen: 

 Niveau 5 wordt opgeleid voor complexe en instabiele zorgsituaties. Bij de hulpverlening richt zij zich 

met name op (diagnostiek van) complexe zorgsituaties die vragen om integratie van kennis en het 

combineren van richtlijnen en protocollen. Daarnaast richt zij zich bij het overstijgende zorgproces met 

name op het organiseren en coördineren van een geïntegreerd inter- en multidisciplinair zorgaanbod. 

 Niveau 4 wordt opgeleid voor minder complexe en stabiele zorgsituaties. Zij richt zich met name op 

(diagnostiek van) zorgsituaties met beperkte complexiteit, volgens protocollen en richtlijnen. Zij maakt 

zorgplannen en verricht ook regietaken bij deze zorgsituaties. 

 Niveau 3 wordt opgeleid voor laag complexe en stabiele zorgsituaties. 

 

2.  Rol/bijdrage ten aanzien van kwaliteitsverbetering 

Verpleegkundigen niveau 4 en 5 worden opgeleid voor een verschillende bijdrage aan kwaliteitsverbetering. 

Dit is terug te zien in de competenties op met name de laatste tweeëneenhalve beroepsrollen, te weten  

gezondheidsbevorderaar gericht op groepsgewijze preventie, kwaliteitsbevorderaar en praktijkonderzoeker, 

waaronder evidence based werken.  

 

In figuur 1 zijn dit de groen gekleurde rollen: 

 Niveau 5 richt zich met name op het initiëren en ontwikkelen van deze tweeëneenhalve gebieden. 

 Niveau 4 heeft een uitvoerende rol op deze tweeëneenhalve gebieden. 

 

3.2 Teamrollen 

De totale organisatie van zorg omvat naast de (individuele) cliëntenzorg nog vele andere zaken die geregeld 

moeten worden. Om hier goed grip op te krijgen indien gewerkt wordt met zelfsturende teams (zonder de rol 

van zorgmanager), kunnen zelfsturende teams dit het beste realiseren door deeltaken te definiëren in de 

vorm van teamrollen. En deze vervolgens te verdelen onder de teamleden. 
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Figuur 2: teamrollen voor het organiseren van zorg 

 

Alle teamleden zullen dan  de volgende teamrollen vervullen: 

 Zorgverlener (de eerste viereneenhalve beroepsrollen)).  

 Teamplayer. 

 

Overige teamrollen worden verdeeld onder de teamleden, zoals bijvoorbeeld: 

 Planner en roosteraar. 

 Rapporteur (monitoren of binnen het budget wordt gebleven). 

 Mentor (hr-gerelateerde rol). 

 Kwaliteitsmedewerker (de laatste tweeëneenhalve beroepsrollen). 

 Huismeester (facilitaire zaken). 

Het is belangrijk hier goede regie op te voeren als team. Dat kan bijvoorbeeld door twee teamrolhouders per 

teamrol aan te wijzen en zo continuïteit van het proces te garanderen. Het totale team (alle teamleden) is dan 

verantwoordelijk dat het totaal aan deeltaken goed wordt opgepakt. De teamrolhouder(s) hebben hier een 

coördinerende en aanjagende rol in. 

Indien een zorgorganisatie niet werkt met zelfsturende teams zullen de bovenstaande overige teamrollen 

vaak worden belegd bij een zorgmanager i.p.v. bij de teamleden zelf. 

 

3.3 Creëren van meerwaarde uit de inzet van verpleegkundigen 

De toegevoegde waarde van verpleegkundigen in het duurzaam realiseren van kwaliteit van zorg kan bereikt 

worden door de volgende keuzes te maken rond het toedelen van rollen: 

 De teamrol ‘zorgverlener’ (met de koppeling naar de eerste viereneenhalve beroepsrollen) alleen toe te 

delen aan niveau 5 als de zorgsituaties daadwerkelijk aangemerkt kunnen worden als complex en 

instabiel. Als de zorgsituaties aangemerkt kunnen worden als minder complex en stabiel is de kans groot 

dat een niveau 5 verpleegkundige  op haar eerste viereneenhalve beroepsrollen onvoldoende wordt 

uitgenut en uitdaging mist als teamlid. Daarnaast kan niveau 4 deze zorgsituaties bij uitstek vanuit de 

teamrol ‘zorgverlener’ organiseren vanuit de eerste viereneenhalve beroepsrollen. 
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Vertaald naar de verschillende contexten van wijkverpleging en verpleegzorg leidt dit tot het volgende advies 

voor de inzet van niveau 4 danwel 5 op de teamrol ‘zorgverlener’: 

 

Bij wijkverpleging:  

 De zorgsituaties zijn hier zeer divers: niveau 5 wordt geconfronteerd met problemen optredend bij zowel 

acuut als chronisch ziekte bij kinderen, (jong)volwassenen en ouderen en bij mensen met zeer 

verschillende aandoeningen.  

 Vanuit haar eindverantwoordelijkheid voor de aard en inhoud van de indicatie en het overstijgende 

zorgproces is niveau 5 deskundigheid nodig om direct in te kunnen spelen op en uitvoering te kunnen 

geven aan complexe en instabiele situaties die voorkomen.  

 Vandaar dat zij in het team ook de teamrol ‘zorgverlener’ zal vervullen voor alle cliënten en zich bij het 

uitvoeren van zorg vooral zal richten op de complexe en instabiele cliënten.  

 Niveau 4 zal de teamrol ‘zorgverlener’ ook  vervullen, maar dan ten aanzien van cliënten in minder 

complexe en stabiele zorgsituaties. 

 

Bij verpleegzorg: 

 In het verpleeghuis is t.o.v. de wijksituatie laagdrempelige terugvalmogelijkheid op een multidisciplinair 

team. 

 De zorg bij chronische doelgroepen in het verpleeghuis laat zich overwegend kenmerken als 

complex/stabiel waarbij het handelen grotendeels verloopt volgens (professionele) standaarden en 

richtlijnen en de eindverantwoordelijk ligt bij een niveau 4 verpleegkundige. Hier zal een niveau 5 

verpleegkundige veelal niet ingezet worden op de teamrol ‘zorgverlener’ en daarmee geen teamlid zijn. 

 De zorg bij sommige specifieke (nader te bepalen door een zorgorganisatie) doelgroepen in het 

verpleeghuis (te denken valt aan hospice, revalidatie, etc.) laat zich kenmerken als hoog 

complex/instabiele waarbij de eindverantwoordelijkheid bij een niveau 5 verpleegkundige kan berusten 

en zij dus de teamrol ‘zorgverlener ook zal vervullen. 

 De teamrol ‘kwaliteitsmedewerker’ (met de koppeling naar de laatste tweeëneenhalve beroepsrollen) kan 

expliciet toegekend worden aan verpleegkundige(n). Zowel het ‘initiëren en ontwikkelen’ als ‘het 

uitvoeren van taken’ binnen de kwaliteitszorg wordt bij voorkeur toegekend aan een combinatie van een 

niveau 5 en een niveau 4 verpleegkundige in het team. Indien er geen niveau 5 verpleegkundige als 

teamlid aanwezig is in een team, bijvoorbeeld bij minder complexe doelgroepen in het verpleeghuis, 

adviseren wij om de teamrol ‘kwaliteitsmedewerker’ in het team bij niveau 4 te beleggen voor het 

uitvoeren van taken op dit vlak. En om daarnaast op een geaggregeerd niveau, bijvoorbeeld locatieniveau,  

de kwaliteitsrol bij een niveau 5 verpleegkundige te beleggen. Dit in nauwe samenwerking met niveau 4. 

 De overige teamrollen kunnen worden verdeeld onder de andere teamleden op basis van persoonlijke 

voorkeuren. Zo wordt de deskundigheid van alle medewerkers uitgenut, het eigenaarschap voor het 

geheel aan taken binnen het team gestimuleerd en de kans dat de verpleegkundige overbelast raakt dan 

wel ‘afgeleid’ wordt van de kerntaak geminimaliseerd.  

Door in te zetten op de bovenstaande expliciete keuzes rond de team- en beroepsrollen voor niveau 4 en 5 

verpleegkundigen worden zij maximaal ingezet en benut op hun toegevoegde waarde en om  de operationele 

kwaliteit van zorg duurzaam te monitoren en te verbeteren.  
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In de onderstaande figuur zijn deze keuzes gevisualiseerd: 

 

 
Figuur 3: Duurzaam realiseren van kwaliteit van zorg door gerichte inzet van verpleegkundigen (en eventueel 

zorgmanagers) 

 

3.4 Creëren van meerwaarde uit de inzet van zorgmanagers 

Niet alle organisaties gaan (volledig) over naar zelforganiserende teams.  In het verpleeghuis gebeurt dit 

sowieso tot op heden minder vaak of minder vergaand dan bij wijkverpleging. Reden is hier vaak het algeheel 

lagere opleidingsniveau binnen de teams. In die situaties wordt vaak gewerkt met zorgmanagers als 

hiërarchisch leidinggevende van een of meerdere teams. Feitelijk is het dan zo dat de teamrollen niet worden 

verdeeld over de teamleden, maar dat de zorgmanager de verschillende teamrollen op zich neemt. Ook 

hierbij geldt dat de inzet van een zorgmanager alleen waarde toevoegt aan het realiseren van duurzame 

kwaliteit van zorg als deze zeer gericht wordt ingezet. Afhankelijk van de achtergrond van de zorgmanager 

kan dit op verschillende manieren vorm krijgen: 

 

 (Team)manager zonder zorgachtergrond. Omdat de inzet van verpleegkundigen cruciaal is om 

operationele kwaliteit van zorg duurzaam te borgen is de inzet van verpleegkundigen in de teams van 

belang. De teammanager kan dan feitelijk niet alle teamrollen oppakken. Wel de rol van planner en 

roosteraar, rapporteur, mentor en huismeester. Niet die van zorgverlener, teamplayer en 

kwaliteitsmedewerker. Veelal zal deze zorgmanager een grote span of control hebben vanwege de 

betaalbaarheid van het totale model. 

 (Team)manager met verpleegkundige achtergrond niveau 4. De teammanager kan de teamrollen van  

planner en roosteraar, rapporteur, mentor, huismeester, kwaliteitsmedewerker niveau 4 (uitvoeren van 

taken op dit gebied) en desgewenst zorgverlener niveau 4 en teamplayer oppakken. Niet die van 

zorgverlener niveau 5 en kwaliteitsmedewerker niveau 5 (initiëren en ontwikkelen).  

 (Team)manager met verpleegkundige achtergrond niveau 5. De teammanager kan alle teamrollen op zich 

nemen inclusief die van zorgverlener niveau 5. 
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Bij de laatste 2 varianten zal de teammanager een kleinere span of control moeten hebben om al de 

teamrollen waar te kunnen maken. De praktijk wijst uit dat bij het totale pakket vaak een spagaat ontstaat. 

Dit is vaak in mindere mate het geval als alleen de kwaliteitsmedewerkersteamrol er bij wordt gepakt, maar 

in grote mate als daarnaast ook nog een zorgverlenersteamrol wordt gepakt. De 

kwaliteitsmedewerkersteamrol kan hij/zij dan vaak letterlijk onvoldoende oppakken waardoor het duurzaam 

realiseren van kwaliteit van zorg in het geding komt. 

 

Belangrijk is dat de teammanager vanuit dezelfde uitgangspunten en principes werkt als de 

verpleegkundigen, waaronder het vergroten van het eigenaarschap van het team. En afhankelijk van het feit 

of hij/zij daarnaast met verpleegkundigen samen werkt, ruimte laat aan deze verpleegkundigen om hun rol 

op te pakken ten aanzien van de kwaliteitszorg. 

 

 

5. Beschouwing 

Voor het duurzaam realiseren van kwaliteit van zorg is de inzet van verpleegkundigen essentieel. Echter de 

aanwezigheid ‘sec’ van verpleegkundigen is geen enkele garantie dat ook daadwerkelijk duurzaam kwaliteit 

van zorg wordt gerealiseerd. Daartoe dienen zij zeer gericht in gezet te worden op specifieke teamrollen, 

namelijk die van zorgverlener - afhankelijk van de complexiteit en instabiliteit van voorkomende 

zorgsituaties - en die van kwaliteitsmedewerker. De rol van zorgmanager kan, mits tevens gericht ingezet, 

faciliteren bij het duurzaam realiseren van kwaliteit van zorg. Er bestaat niet zoiets als één model waarmee 

dat gerealiseerd kan worden. Afhankelijk van het favoriete besturingsmodel van een zorgorganisatie - wel of 

geen zelfsturing - en/of de personele situatie op een bepaald moment - hoeveel verpleegkundigen van welk 

niveau zijn beschikbaar - en de aanwezige klantengroepen, kunnen verschillende varianten ‘werken’. Daarbij 

kunnen de bovenbeschreven visie en organisatieconcepten helpen. 

 

Als de rol en de positie van de verpleegkundigen en zorgmanagers op deze manier wordt bepaald en ingezet 

zijn vervolgens nog twee zaken belangrijk voor het duurzaam realiseren van kwaliteit van zorg en het vinden 

en binden van deze schaarse doelgroepen: 

 (Ontwikkeling van) de juiste competenties van verpleegkundigen en zorgmanagers om hun beoogde rol 

ook daadwerkelijk in de praktijk waar te kunnen maken. Hiertoe behoren het regisseren en monitoren 

van kwaliteit van zorg, het betrekken, coachen en (laten) leren van collega’s, implementatievaardigheden 

om verbeteringen door te voeren. Door de sterk veranderde context binnen wijkverpleging en 

verpleegzorg dienen veel verpleegkundigen en zorgmanagers zich nog verder te ontwikkelen ten aanzien 

van deze competenties. 

 Facilitering van de context waarin de verpleegkundige kracht moet bloeien. Dit betreft de 

organisatorische randvoorwaarden. Dit varieert van het meenemen van de hele organisatie in de nieuwe 

zorg- en organisatievisie tot ‘hardere’ voorwaarden zoals bijvoorbeeld ondersteunende systemen. 

 

6. Kernpropositie GrowWork 

GrowWork is een dienstverlener met verstand van zorg. Onze diensten bestaan uit detachering, werving, 

opleiding en advies rond de thema’s wijkverpleging, verpleegzorg, zorgverzekeraars en bedrijfsvoering.  

 

Wij adviseren zorgaanbieders van wijkverpleging en verpleegzorg  bij het duurzaam realiseren van kwaliteit 

van zorg. Ons integrale karakter van zowel detacheren, werven, opleiden als adviseren is uniek en 

onderscheidt GrowWork van andere bureaus in de markt.  

 

Vanuit de toegevoegde waarde van verpleegkundigen en eventueel zorgmanagers bij het duurzaam 

organiseren van kwaliteit van zorg kunt u denken aan zowel de tijdelijke inzet van ervaren verpleegkundigen 

(niveau 4 en 5) en zorgmanagers als de werving, inzet en ontwikkeling van verpleegkundigen en 

zorgmanagers via onze unieke Talentprogramma’s, waarbij deze kernfunctionarissen na afloop in dienst 
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treden bij uw organisatie. De Talentprogramma’s hebben een sterk onderscheidend vermogen in de schaarse 

arbeidsmarkt van verpleegkundigen en zorgmanagers. Maar wij verzorgen ook de tijdelijke inzet van 

aanverwante functies zoals bijvoorbeeld transitiemanagers en teamcoaches.  

 

Ten aanzien van opleiding, training en coaching bieden wij rolontwikkelingsprogramma’s (dit zijn 

combinaties van training, begeleide intervisie en coaching) voor uw niveau 5- en niveau 4-verpleegkundigen 

en zorgmanagers. Daarnaast bieden wij open en incompany trainingen op diverse relevante aspecten rond 

wijkverpleging en verpleegzorg. Alsmede trainingen ter ondersteuning van verandertrajecten bij 

zorgorganisaties. 

 


