
Verpleegkundig leiderschap op 
tactisch en strategisch niveau

Je hebt meer invloed dan je denkt
Vraag jij je ook wel eens af hoe je de zorg kunt verbeteren? En op welke 
wijze je invloed kunt uitoefenen op het beleid van jouw werkgever? Je hebt 
als verpleegkundige meer invloed dan je misschien denkt. Zowel op je 
dagelijkse werkzaamheden als op de strategische richting van je 
organisatie. Zo kun je een rol spelen in het beleid van jouw afdeling, 
zorgorganisatie én zelfs in het maatschappelijk debat. Maar hoe doe je dat? 
Hoe laat je jouw stem horen? Als verpleegkundige begint het bij het een 
proactieve houding en het nemen van initiatieven. Je kunt vervolgens als 
individu of als collectief, besluitmakers (ongevraagd) adviseren vanuit je 
eigen expertise. Het is hierin belangrijk dat je jezelf en je ideeën goed kunt 
presenteren om de ander te overtuigen. In deze cursus leer je hoe je met 
een inhoudelijke boodschap een gesprekspartner wordt waar je niet om 
heen kunt. 

Misschien speel je een rol in verbetertrajecten, ben je actief in een werk-, project-, 
of vakgroep of ben je lid of voorzitter van een commissie of adviesraad (zoals een 
Ondernemingsraad of Verpleegkundige Adviesraad). Vanuit je rol adviseer je 
gevraagd of ongevraagd beleidsmakers een bepaald besluit te nemen. Hiervoor 
is het van belang dat je begrijpt: 
• hoe de zorg georganiseerd en bekostigd is;
• wat het belang van kwaliteit van zorg is; 
• door wie en op basis waarvan besluiten worden genomen;
• waaraan een goed advies voldoet;
• hoe je een collega of leidinggevende overtuigt een bepaald besluit te nemen.

Wat je leert tijdens deze cursus

Je doet kennis op over en/of verdiept je in:
• ontwikkelingen in de zorg;
• organisatie van zorg;
• kwaliteit van zorg;
• bekostiging van zorg;
• de wijze waarop besluiten worden genomen;
• vertegenwoordiging van jouw beroepsgroep; 
Je wordt getraind in:
• analyseren van de huidige en wenselijke situatie;
• gegevens verzamelen en verwerken (EBP);
• schrijven van een beleidsnotitie;
• adviseren;
• omgaan met weerstand;
• presenteren van je boodschap (zowel mondeling als schriftelijk) 

 Ben jij verpleegkundige?
 Wil je je door ontwikkelen in 

verpleegkundig 
leiderschap?

 Zie je voor jezelf een rol in 
het verbeteren en 
bestendigen van de rol van 
je beroepsgroep op 
afdelings- en/of 
instellingsniveau
(bijvoorbeeld als 
commissielid of voorzitter 
van een adviesraad)?

Duur: 6 dagen (9:00 – 15:00 uur) 
+ een online terugkombijeenkomst.
Accreditatie: De cursus is 
geaccrediteerd bij V&VN voor 
36 accreditatiepunten.
Niveau: De cursus bevindt zich op 
NLQF niveau 6.

Het Centrum voor Bij- en Nascholing 
Verpleegkunde (CBNV) biedt 
namens Hogeschool Leiden diverse 
maatwerktrajecten aan, gericht op de 
scholingsbehoefte binnen jouw 
organisatie. We bespreken graag de 
mogelijkheden in een eerste 
oriënterend gesprek. 

Contact: 
Diana van der Boon, hoofd CBNV 
E-mail: info.cbnv@hsleiden.nl
Tel: 06 11 58 57 26

Meer informatie: hsleiden.nl/cbnv

Dan is deze 
cursus iets 
voor jou

www.hsleiden.nl/cbnv

Verpleegkundig leiderschap maakt onderdeel uit van je dagelijkse werk: vanuit je 
professionele deskundigheid en expertise werk je samen met anderen aan waardevolle 
zorg en ben je je bewust van de mate van invloed die je op dat moment kunt uitoefenen.

John de Best, trainer CBNV

“Voor het ontwikkelen van verpleegkundig leiderschap is het belangrijk dat je zicht krijgt op je eigen krachten en 
kwaliteiten. Dat je ook ziet hoe je dit in kunt zetten in situaties waarin je je minder zeker voelt. Zo kom je tot 
verandering! Het feit dat ik een poosje op mag lopen met de verpleegkundigen in dit traject en hen mag 
ondersteunen om vanuit eigen ervaring en evidence based bronnen te komen tot een verdere profilering, vind ik 
echt fantastisch.”

mailto:info.cbnv@hsleiden.nl


Inhoud van de cursus

In deze cursus bespreken we relevante ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
die van invloed zijn op de (toekomstige) zorgverlening. We staan stil bij de manier 
waarop je als verpleegkundige vertegenwoordigd en gehoord kunt zijn binnen 
én buiten de organisatie waar je werkzaam bent. En hoe je een aandeel kunt 
hebben in het verbeteren van de zorg en op welke wijze je jouw invloed kunt 
vergroten en uitoefenen op het beleid binnen de setting waarin je werkzaam bent.

Tijdens de cursus schrijf en presenteer je (indien wenselijk in duo’s) een 
beleidsnotitie (voorstel of advies) over een vraagstuk dat relevant is voor jouw
beroepsgroep. Het vraagstuk speelt zich af op afdelings- of instellingsniveau. Je 
kunt hierbij denken aan een voorstel om EBP-werkgroepen (Evidence Based
Practice) te introduceren, een voorstel over de optimalisatie van stagebegeleiding 
of een advies over een verbeterde samenwerking tussen het management en 
een adviesraad. 

Je leert in in deze cursus hoe je een vraagstuk analyseert en hoe je op krachtige 
wijze adviseert en presenteert. Bij het bespreken of presenteren van je 
beleidsnotitie kun je te maken krijgen met weerstand. Onderdeel van deze cursus 
zijn twee vaardigheidstrainingen die jou helpen je boodschap goed over te 
brengen en anderen daarin mee te krijgen:
1. Last van Weerstand? Krijg de ander op een prettige manier mee!
2. Hoe presenteer je krachtig jouw boodschap?
De trainingen zijn vormgegeven volgens de methodiek van Karin de Galan, 
uitgeroepen tot Trainer van het Jaar 2020-2021 (NOBTRA).

Naast uitleg en praktische trainingen is er veel ruimte om in wisselende groepjes 
te werken aan diverse opdrachten die behulpzaam zijn bij het schrijven van je 
advies en het ontwikkelen van leiderschapscompetenties. Zo werk je toe naar 
een schriftelijk advies dat straks niet een lade verdwijnt, maar ook echt leidt tot 
besluiten die bijdragen aan goede zorg. 

Clinical Leadership Comptentency Framework (CLCF)

De cursus Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties en 
Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau sluiten aan op 
het internationaal framework: Clinical Leadership Competency Framework
(CLCF). In de cursus ‘Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch 
niveau’ ontwikkel je competenties binnen de volgende CLCF-
competentiegebieden: zorgproces in goede banen leiden, zorgproces verbeteren 
en koers bepalen.

Meerwaarde 
voor de 
werkgever
De cursus ‘Verpleegkundig leiderschap op
tactisch en strategisch niveau’ bevindt zich op 
NLQF niveau 6 en is bij uitstek geschikt voor 
verpleegkundigen die een voortrekkersrol 
vervullen in het doen van (verbeter)voorstellen. 
Of verpleegkundigen die actief betrokken zijn in 
een project- of werkgroep die actief is op 
tactisch of strategisch niveau. Denk aan 
verpleegkundigen die een rol vervullen of 
ambiëren als commissielid of voorzitter van een 
adviesraad, project- of vakgroep. 

Zeggenschap en vertegenwoordiging

In deze cursus leert uw werknemer op welke 
wijze invulling gegeven kan worden aan 
zeggenschap en vertegenwoordiging. Uw 
werknemer leert hoe een actieve rol vervuld 
kan worden in beleids- en besluitvorming, 
zodat de beroepsinhoudelijke expertise en 
ideeën niet verloren gaan. Zo leert uw 
werknemer een voorstel of advies 
(beleidsnotitie) te schrijven over een relevant 
vraagstuk dat zich op afdelings- of 
instellingsniveau afspeelt. De werknemer leert 
het vraagstuk te analyseren en schrijft op basis 
daarvan de beleidsnotitie. 

Voorwaarden schriftelijk advies of voorstel 

Om een goede beleidsnotitie te kunnen 
schrijven doet uw werknemer kennis op over 
de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en 
de invloed daarvan op de dagelijkse 
zorgverlening. Uw werknemer leert wat (het 
belang van) kwaliteit van zorg is en de wijze 
waarop de zorg georganiseerd en bekostigd is. 
Tijdens de cursus wordt stil gestaan op basis 
waarvan besluiten, op micro-, meso- en 
macroniveau, worden genomen en waaraan 
een goede beleidsnotitie voldoet. Uw 
werknemer wordt getraind in het zakelijk 
schrijven, krachtig presenteren en effectief 
omgaan met lastige reacties tijdens de 
totstandkoming of het presenteren van de 
beleidsnotitie. Deelname aan deze cursus 
draagt bij aan de ontwikkeling van 
organisatiesensitiviteit.

In de cursus ‘Verpleegkundig leiderschap in
samenwerkingssituaties’ staat het ontwikkelen 
van persoonlijk leiderschap en leiderschap in 
diverse samenwerkingssituaties centraal.

www.hsleiden.nl/cbnv

In de cursus Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties staan we stil bij 
persoonlijk leiderschap in samenwerkingssituaties. 

Zie ook de cursussen Professioneel leiderschap in samenwerkingssituaties en 
Professioneel leiderschap op tactisch en strategisch niveau. 

https://www.hsleiden.nl/nascholingen/gezondheidszorg/verpleegkundig-leiderschap-1/index.htm
https://www.hsleiden.nl/nascholingen/gezondheidszorg/verpleegkundig-leiderschap-2/index.htm
https://www.hsleiden.nl/nascholingen/gezondheidszorg/verpleegkundig-leiderschap-1/index.htm
https://www.hsleiden.nl/nascholingen/gezondheidszorg/professioneel-leiderschap-1/index.htm
https://www.hsleiden.nl/nascholingen/gezondheidszorg/professioneel-leiderschap-2/index.htm
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