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Leer wat voor type leider jij bent en hoe je het beste uit jezelf
haalt. En leer hoe je de verpleegkundig specialist op de agenda
en op de kaart zet, binnen en buiten je organisatie. 

De intensieve leergang bestaat uit tien modules. Je loopt college
bij vooraanstaande deskundigen en door de wol geverfde
lobbyisten. Je gaat op werkbezoek bij het ministerie van VWS
en de Tweede Kamer.

Tijdens een diner pensant - waar je ook jouw bestuurder voor uitnodigt
– luister je naar een speech  van een VIP – in 2022 was dat RVS-
voorzitter Jet Bussemaker - en breid je je netwerk uit. Je krijgt een
coach die speciaal voor jou wordt uitgezocht. Samen met je collega’s
pak je een actueel vraagstuk aan.

Start september 2022

In 2021 werden 54
accreditatiepunten
toegekend door de RSV



WIL JIJ JE INZETTEN?

Ben jij die enthousiaste en ambitieuze verpleegkundig
specialist die zich wil inzetten voor (nog) meer bekendheid
van de verpleegkundig specialist? Ben je lid van V&VN VS en
heb je tenminste twee jaar ervaring?

Geef je dan op voor de voorlichtingsbijeenkomst per Zoom op
24 maart, 19.00 – 20.30 uur bij cunovanmerwijk@gmail.com.
Daar kun je ook vragen stellen aan alumni van de leergang.

Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers.

T 06-53218301 (Lies Zuidema)
E  cunovanmerwijk@gmail.com

Interesse? 
Voor meer informatie:
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De leergang geeft inspiratie, dankzij de fantastische
sprekers en de verhalen en ervaringen van de mede-

deelnemers. De individuele coaching maakt duidelijk waar ik
me verder kan en moet ontwikkelen. Je leert buiten je

werkveld te kijken, hoe ga je contacten aan met instanties
en de overheid. Wie en wat heb je hiervoor nodig? Maar
vooral: wíj moeten dit doen, niet afwachten, wees rebels

en ga zelf aan de slag.

Teie Salomons
Alumnus van leergang 2

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!”
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