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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

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6981615919730933760?utm_source=share&utm_medium=member

_desktop

https://vimeo.com/744674081/85d728ad84

Breng advies uit over ‘(…) de voor 

professionele zeggenschap gewenste 

cultuurverandering binnen 

zorginstellingen verder te brengen en 

hoe dit in de diverse zorgdomeinen en 

regio’s te realiseren’

Kamerbrief 28 mei 2021, Kamerstukken II, 2020-21, 25295-1241 
(7d33348d-03eb-4e31-871b-d90197a72cdc.pdf) pagina 68

.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6981615919730933760?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://vimeo.com/744674081/85d728ad84
file:///H:/Downloads/7d33348d-03eb-4e31-871b-d90197a72cdc.pdf
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ACHTERGROND 
URGENTIE 

‘ZEGGENSCHAP’

‘Niets over ons zonder ons’ (Buurman, CNO 2020)

‘Over zeggenschap gesproken’ (Van Gestel et al., 2020) 

‘Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de 
zorgarbeidsmarkt’ (SER, 2021)

Advies Monitor ‘Zeggenschap in de zorg: Geef
verpleegkundigen en verzorgenden een stem’ (Finnema, 
CNO, 2021) 

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met 
de invloed van zorgverleners (2022)

Landelijk actieplan Zeggenschap (2022)



KWALITEIT VAN ZORG 
(werkgroep Professionele identiteit COZ, 2021)

Professionele V&V 

organisatie

Optimale uitkomsten 
patiënten, verpleegkundigen en organisatie (doel)

Binden en behoud 
(middel)

Beloning en waardering
(middel)

Zeggenschap
(middel)



EERST ENKELE DEFINITIES
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PROFESSIONELE ZEGGENSCHAP V&V

‘Het gaat om de mogelijkheden die een organisatie biedt om het werk zelf

in te delen, de invloed die een professional heeft op de ontwikkeling van 

het vak in je eigen team, in de organisatie en landelijk en de manier

waarop professionals daarin worden gefaciliteerd met een formele positie, 

loopbaanmogelijkheden, opleiding, erkenning en waardering (Buurman, 2020)’.

‘Met zeggenschap bedoelen we dat je als verzorgende, verpleegkundige, 

verpleegkundig specialist, of begeleider zelf kunt beslissen als het gaat

over de ontwikkeling en inhoud van je beroep én je de kans krijgt en 

neemt om inspraak en invloed te hebben wanneer het je beroep raakt (…).

Spreek je uit als het gaat om jouw vak, op welk niveau dan ook. Met als

uitgangspunt: het verhogen van de kwaliteit van zorg én tevredenheid

over het werk.’ https://actieplanzeggenschap.nl/landelijk-actieplan-zeggenschap/



Professional zijn
(Heemels, De Vos, Steenbruggen, 
Ter Sluyzen, Finnema, 2021)

is eerst en vooral een keuze voor het nemen van 

verantwoordelijkheid (commitment)

• het beste te doen voor clienten en maatschappij 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 de ontwikkeling van het vak

• gericht vorm te geven aan de eigen ontwikkeling

• het beste uit jezelf en je vak te halen, waarbij je zelf aan

het roer staat (interne motivatie)

• is een individuele en collectieve kwaliteit

• professional ben je samen – samen werk je aan kwaliteit



Kernkwaliteiten
professional: 
individueelen 
collectief

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.

Het hebben, onderhouden en bouwen van een professioneel

netwerk is onderdeel van een professionele basis.



BELANG PROFESSIONELE IDENTITEIT (Ruijters, 2020) 

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



We wilden een model:

• Vanuit de noodzaak voor autonomie, leiderschap, werkplezier en kwaliteit van zorg

• Vertrekpunt kwaliteit van zorg

• Professionele identiteit als instrument voor verandering

• Dat organisaties kan ondersteunen in het ontwikkelen van beleid gericht op professionaliseren
van de Verzorging en Verpleging  - betere uitkomsten voor patienten/bewoners
zorgprofessionals en de organisatie

Waarom een conceptueel model? 



Conceptueel model

• Gebaseerd op literatuur 

• Overleg met verpleegkundigen, docenten, management, VAR e.a. 

• Bestaat uit verschillende aan elkaar gerelateerde kenmerken

• Betreft zowel de professionals zelf als het management

• Ieder onderdeel van het model is geoperationaliseerd

• Ontwikkeld vanuit ziekenhuisorganisatie, maar lijkt algemeen van toepassing in de 
gezondheidszorg

Conceptueel model 



WAAR STAAN WE? 

Of: wat moet er nog gebeuren?

WAAR STAAN WE? 
Wat moet er gebeuren?



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?



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



VOORWAARDEN 
PROFESSIONELE
ZEGGENSCHAP
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ZEGGENSCHAP

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
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