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INHOUD – Professionele identiteit – leiderschap
Wat, waarom, hoe? • Even voorstellen

• Context V&V

• Begrippen

• Conceptueel model professionele

identiteit

• Verantwoordelijkheid nemen en 

aanspreekbaar zijn

• NIET – leiderschapsmodellen en 

theorieen – wel Madeleine Albreight
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o HBO-v, Gezondheidswetenschappen, PhD VU 
o Verpleegkundige, docent, onderzoeker, toezichthouder, 

beleidsmedewerker, directeur, lector, hoogleraar, GCNO
o GGZ, VGZ, VVT, AGZ, Welzijn, mbo, hbo, wo 
o Kwetsbare mensen, persoonsgerichte zorg, 

verpleegkundigen en verzorgenden  
o Professionele ontwikkeling, professionele identiteit
o Verbinden zorg, onderwijs & wetenschap
o Toepassen kennis, ervaringen, inzichten en visie
o Gedreven om bij te dragen aan verpleegkunde 

EVEN VOORSTELLEN



“LEADERS ARE MADE BY THE SITUATIONS THEY ARE 
INVOLVED IN. I THINK THAT SOME RISE TO THE 

OCCASION AND SOME DO NOT.” 
Madeleine Albright

U.S. Secretary of State 1997-2001
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DE PREVENTIE -
URGENTIE
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THE MAIN THING IS TO REMAIN ONESELF, UNDER ANY 

CIRCUMSTANCES; THAT WAS AND IS OUR COMMON PURPOSE
Madeleine Albright

U.S. Secretary of State 1997-2001



KWALITEIT VAN ZORG (werkgroep Professionele identiteit COZ, 2021)

Professionele 
organisatie van de 
verpleegkundige 
beroepskolom

Optimale uitkomsten 
patiënten, verpleegkundigen en organisatie (doel)

Binden en behoud 
(middel)

Beloning en 
waardering

(middel)

Zeggenschap
(middel)



Profesionele identiteit geeft

• Fundament om met veranderingen om te gaan
• Herkenbaarheid in je handelen
• Kompas voor het eign leren en ontwikkelen

Professionele 
identiteit



DE UITDAGING

De Vos, Heemels, Steenbruggen, Ter Sluysen, Finnema 2021

Persoonlijke identiteit en ontwikkeling
Beroepsidentiteit (bevoegd en bekwaam)

Professionele identiteit (eigen sturing op de vakuitoefening) 

Professionele ontwikkeling 
Professionele loopbaanpaden

Professionele functies en rollen

Professioneel leiderschap (samen met anderen richting geven)
Professionele zeggenschap (zelfsturing)

Professionele verantwoordelijkheid (accountable)

Professionele verpleegkundige organisatie

Professionele werkomgeving

Professionele kennisinfrastructuur  
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PROFESSIONAL LEIDER ZIJN
(Heemels, De Vos, Steenbruggen, Ter Sluysen, Finnema, 2021)

is eerst en vooral een keuze voor verantwoordelijkheid
• het beste te doen voor clienten in onzekere en complexe situaties
• actief verbinding te maken met actuele inzichten (ebp)
• de eigen praktijk onder de loep te durven nemen
• bij te dragen aan ontwikkeling van het vak
• gericht vorm te geven aan de eigen ontwikkeling
• het beste uit jezelf en je vak te halen
• is een individuele en collectieve kwaliteit
• samen werk je aan kwaliteit
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KENMERKEN PROFESSIONEEL 
LEIDERSCHAP

• Verantwoordelijk zijn

• Verantwoordelijkheid nemen

• Aanspreekbaar zijn

• Zeggenschap hebben

• Verantwoording afleggen

• Continu verbeteren
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WAAROM NU ZO BELANGRIJK? (Heemels, 2021)

In een omgeving waarin

• veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen en diepgaand zijn

• dynamiek en ontwikkelingen grilliger en onvoorspelbaarder worden

• waar het aantal samenwerkingsrelaties toeneemt

• waar alles sneller, beter, scherper en steeds vaker anders moet

• de druk op professionalisering en professionaliteit stijgt

• waar leren en ontwikkelen voorwaardelijk is

… is het belangrijk te weten wat je basis is, waar je van bent, waar je in 
gelooft, wat onvervreemdbaar van jou is en jou kleur geeft
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KERNKWALITEITEN
(Heemels, 2022)

Body of Knowledge Wat is jouw kennisdomein, 
welke bronnen zijn bepalend voor je vakgebied
en waarom?

Theories of Action en hier reflectief mee omgaan; 
Wat zijn je opvattingen over wat werkt in een
bepaalde context, en waarom denk je dat dat
werkt?

Field of Expertise Een specialisatie hebben
ontwikkeld waarmee je clienten verder helpt en
inzicht aan het vak en vakgenoten kunt toevoegen.



ZEGGENSCHAP WAT VRAAGT DIT?
(Heemels, 2022)

Verzorgende /verpleegkundige

• Durf/kun/wil jij naar voren treden als samenwerkings- en 

gesprekspartner, aanspreekbaar te zijn en 

verantwoordelijkheid te nemen?

Alle anderen: management/P&O/collega zorgprofessionals
• Durf/kun/wil jij V&V die ruimte geven?
• Kun je de juiste omstandigheden realiseren?
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DE OPDRACHT

Zie jezelf en zie
de ander: 
bevorder

ontmoeting, 
verbinding, 

betrokkenheid
en zingeving

Initieer en ondersteun

verandering en ga de 

uitdagingen samen aan op 

basis van 

gelijkwaardigheid en 

expertise

Neem de re
gie 

over je
 eigen 

loopbaan en 

ste
un die va

n 

college’s 

Wees 
collegiaal en 

benut
expertises, los

van positie

Je staat er niet

alleen voor –

collega’s,VAR, 

CNO, CNIO, 
V&VN

Wees je bewust van 
je belang voor

clienten, je team en je 
organisatie
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SAMENWERKEN aan zeggenschap binnen
een PROFESSIONELE V&V ORGANISATIE

OPDRACHT V&V
Ontwikkel professioneel gedrag op
• zeggenschap
• leiderschap
• verantwoordelijkheid
• Professionele identiteit

OPDRACHT MANAGEMENT & HR
Schep randvoorwaarden voor
• versterking professionele systeem – werken 

aan professionele identiteit
• innovatieve werkomgeving
• zeggenschapsstructuur
• netwerkvorming
• lerende teams
• professionele functies en rollen: 

loopbaanpaden
• V&V kennisinfrastructuur  

De Vos, Heemels, Steenbruggen, Ter Sluysen, Finnema 2021



VERPLEEGKUNDIG LEIDERS MET IMPACT* 

Hebben de patient op de 
eerste plaats Zijn authentiek en zichtbaar

Zijn gefocused op de visie en 
strategie van de 

afdeling/organisatie

Zijn transparant over 
resultaten, doelen en 

ontwikkelingen

Denken over en werken 
vanuit de kaders van de 
afdeling en organisatie

Een positieve relationele
leiderschapsstijl leidt tot een
hogere patienttevredenheid, 

lagere mortaliteit, minder 
medicatiefouten, fixatie en 

ziekenhuisinfecties

Wong C, Cummings GG & Ducharme L (2013). The relationship between nursing leadership and patient outcomes: a systematic review update. 
Journal of nursing management, 21 (5), 709-724
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“(…) Rebellen dagen de status quo uit

met hun vermogen om sociale

netwerken (collega’s, andere disciplines 

en management) binnen en buiten hun

organisatie te ontwikkelen en te 

gebruiken, om kennis te verkrijgen, 

informatie te delen en de betrokkenheid

van anderen te verwerven en betere

resultaten voor patienten en 

organisaties te behalen.” 
(Annemarie Weggelaar-Jansen, 8 maart 2022)

WEES EEN REBEL!
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EEN CONCREET VOORBEELD 
MEER ZEGGENSCHAP OVER LOOPBAAN (Seller, 2022)

WAT KUNNEN ZORGPROFESSIONALS (MEER) DOEN?
• Bewust zijn van eigen ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden / behoeften

participeren in projecten, congresbezoek, klinische lessen, trainingen en vervolgopleidingen

• Verantwoordelijkheid nemen voor persoonlijke ontwikkeling

• Ontwikkelwensen en -behoeften aangeven bij leidinggevende

• Regelmatig eigen ontwikkeling evalueren en vervolgstappen bespreken

• Samenwerken met management en andere disciplines om 
ontwikkelmogelijkheden te organiseren

• Rolmodel zijn



HEB LEF & WEES TROTS 

Beroepstrots heeft te maken met 

oBetrokkenheid (engagement) 

oUitblinken in je vak (excellent) 

oDit op een ethische wijze doen
Jansen et al. (2009). Beroepstrots, een ongekende kracht
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PROFESSIONELE ZEGGENSCHAP V&V

ZIE JEZELF EN ZIE
DE ANDER

GA DE 
UITDAGINGEN
SAMEN AAN

NEEM DE REGIE 
OVER JE EIGEN 

LOOPBAAN EN JE 
WERK

JE STAAT ER NIET
ALLEEN VOOR

VAR, CNO, CNIO, 
V&VN

WEES JE BEWUST
VAN JE BELANG

VOOR CLIENTEN, 
JE TEAM EN JE 
ORGANISATIE



WAAR GA IK HET OVER HEBBEN?

• Zeggenschap van verzorgenden en 

verpleegkundigen vanuit Professionele identiteit

• Conceptueel model professionele identiteit 

• De opdracht en uitdagingen

Day et al., 2007



ZEGGENSCHAP -
WAT GOED WERK IS, 
BEPAAL JE SAMEN 

e.j.finnema@umcg.nl


