
STRATEGIE & POSITIONERING 

De Leergang Strategie & Positionering Verpleegkundig Specialisten 

krijgt een vervolg. Er is plaats voor achttien ambitieuze 

verpleegkundig specialisten. Deelnemers krijgen de kans te leren 

hoe zich als verpleegkundig specialist te positioneren op de 

werkplek, in het expertisegebied en breder in de gezondheidszorg. 

START SEPTEMBER 2021

3e LEERGANG 

VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN 

Verpleegkundig 
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VS

JEANETTE GERMS
MANAGER CENTRUM VOOR ZWANGEREN UMCG

“De leergang heeft mij meer inzicht gegeven in hoe de 

gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd. Het heeft 

me geleerd om mijn netwerken te gebruiken. Een positieve 

boost voor de VS die zich verder wil ontplooien.”

“De leergang leert mij meer in mijn kracht te 
komen en dit uit te dragen.”

PASCALE ROLLÉ
VS GGZ EINDHOVEN



HOE?

WAT?

WAAROM?

De functie van verpleegkundig specialist is naar een hoger niveau getild. Maar de 
enorme meerwaarde van de verpleegkundig specialist voor de patiëntenzorg wordt 
nog niet overal voldoende onderkend. Ook qua samenwerking en hiërarchie zijn er 
uitdagingen.

De Leergang richt zich op:

   Empowerment en zelfbewustzijn
   Positionering en strategisch onderhandelen
   Communicatie en lobby
   Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Toonaangevende sprekers en docenten, uitdagende opdrachten 
en werkbezoeken. Procesbegeleiding binnen een veelzijdige groep, 
individuele coaching door deskundigen uit het veld.

T 06-51 363 970
E cunovanmerwijk@gmail.com

“Door de diverse werkvelden van de deelnemers aan de 
leergang is de opbrengst heel divers.  Mij biedt het nieuwe 

contacten en kritische vragen waardoor ik zelf weer scherper 
word. Maar ook bevestiging dat ik best goed op pad ben. “

SANDRA DE WIT
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST AGZ

DR. MARIAN KALJOUW
VOORZITTER NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT

“De verpleegkundig specialist is allang geen new kid on the 
block meer.  Het is de hoogste tijd om nu serieus werk te 

maken van taakherschikking. De toegevoegde waarde van 
de verpleegkundig specialist is enorm. 

Maak er dan ook gebruik van!”

Interesse? 
Meld je aan voor 20 maart 2021

Verpleegkundig 
Specialisten

VS

In 2020 werden 50 accreditatie-
punten toegekend door de RSV.

Meer informatie over de leergang 
krijg je door te bellen of mailen met 
Bureau Lambregts.


