V&VN Maatschappij & Gezondheid investeert in leiderschap
voor betere profilering van verpleegkundigen M&G
Wil jij je persoonlijke leiderschapskwaliteiten versterken en daarmee bijdragen aan een
betere profilering van jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen openbare gezondheid?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Na deelname aan het leertraject ‘Ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen openbare
gezondheid’ ben jij in staat als ambassadeur voor je vak op te treden en vakgenoten te vertegenwoordigen
bij gemeenten, eigen organisaties, ketenpartners en V&VN.
Wijk-, dementie-, jeugd- en OGZ* verpleegkundigen gingen je al voor!
* v erpleegkundigen werkzaam in de infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid, TBC bestrijding, medische milieukunde,
reizigerszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg.

Wat houdt het leertraject in?

Je krijgt les van specialisten op het gebied van media, politiek, lobby, communicatie, financiering van
de gezondheidszorg en leiderschap.
Thema’s die aan de orde komen zijn:
» Versterken eigen kwaliteiten
» Strategie, invloed en politiek
» Publieke Gezondheid en rol voor JGZ/OGZ
» Leiderschap en beroepsidentiteit
» Schrijven, presenteren en debatteren
Samen met deze specialisten en maximaal 18 deelnemers neem je deel aan een interactief leertraject.
In de periode van september 2019 tot juli 2020 bezoek je acht bijeenkomsten van een dag in Utrecht en
een dag in Den Haag. Per bijeenkomst krijg je huiswerk en praktijkopdrachten (8-12 uur). Daarnaast krijg je
een persoonlijk coach die jou helpt je persoonlijke doelen te verwezenlijken en je verder te ontwikkelen.
Het leertraject kost € 3500,- en je stemt zelf met je werkgever af in hoeverre en op welke wijze je
gefaciliteerd wordt.

Wat levert het op?

Na afronding van het traject kun je op niveau en met gezag het belang van openbare gezondheid en
jeugdgezondheidszorg laten zien, bijvoorbeeld namens je werkgever of de vakgroep van V&VN. De
ambassadeurs zetten zich in bij presentaties, debatten, pers, radio en tv, gemeenteraadsvergaderingen,
scholingen en andere bijeenkomsten. Afgaande op de ervaring van de verpleegkundigen die je voor gingen
in dit leertraject ben jij in staat de beroepspraktijk en het beleid actief te beïnvloeden. Hiervan profiteer
jijzelf en velen binnen jouw vakgebied!
Ambassadeurs jeugdverpleegkundigen aan het woord over het leertraject ambassadeur:
https://youtu.be/W7HrUBklvEE

Wat vragen we van je?

» Sta jij voor je vak en heb jij de ambitie je vakgebied zichtbaar te maken?
» Wil jij collega’s, managers en ambtenaren, maar ook aankomend talent inspireren?
» Wil jij een rolmodel zijn?
»	Heb je minimaal twee jaar werkervaring als jeugdverpleegkundige of verpleegkundige openbare gezondheid
(bij voorkeur post-hbo afgerond of verpleegkundig specialist)?
» Heb je lef en ben je creatief? Ben je bereid om eigen tijd te investeren in coaching en leren?
» En wil jij je minimaal twee jaar actief inzetten voor je beroepsgroep?

Dan ben jij de verpleegkundige die we zoeken.
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Hoe meld je je aan?

Het is een traject dat investering en ruimte van je vraagt, vandaar dat we je vragen te solliciteren
wanneer je instemming en medewerking van je werkgever hebt. Mail ons een brief met je motivatie
en CV uiterlijk 17 mei 2019 naar: ambassadeurs.jeugd-ogz@venvn.nl.
Na ontvangst van je brief nodigen we je uit voor een gesprek in juni 2019, waarna we gezamenlijk voor
de zomervakantie besluiten of dit leertraject echt iets voor jou is!

Meer weten?

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 17 april 2019 van 17.30 – 19.30 uur bij V&VN
(Churchilllaan 11, etage 11, 3527 GV Utrecht).
Aanmelden hiervoor kan ook per mail: ambassadeurs.jeugd-ogz@venvn.nl
Kijk ook eens op onze website: https://mgz.venvn.nl/themas/ambassadeurs-jeugd

Jacqueline de Vries, bestuurslid V&VN afdeling M&G vakgroep jeugd:
“Jeugdverpleegkundigen hebben een schat aan informatie over wat er speelt in het
dagelijks leven van jonge Nederlanders en zien grote impact van de digitale wereld op het
gedrag van kinderen. Die kennis in een goed verhaal naar buiten brengen, op de juiste
toon, juiste tijd en plaats, bij de juiste persoon is cruciaal. Het is belangrijk om met JGZ
goed aan te sluiten op dat wat de huidige generatie gezinnen met opgroeiende kinderen
belangrijk vindt. Jeugdverpleegkundigen hebben passie voor kinderen en voor hun vak en
daarnaast het vermogen om aan te sluiten bij anderen. Het ambassadeurstraject
stimuleert jeugdverpleegkundigen om die vaardigheden te gebruiken om van zich te laten
horen in het belang van kinderen om gezond en veilig op te groeien in ons land.”

Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden over het leertraject
ambassadeurs jeugdverpleegkundige en OGZ verpleegkundige:
“De essentie van de publieke gezondheid is dat we niet alleen individueel handelen op
basis van individuele signalen. We verzamelen, analyseren en duiden die signalen en
gebruiken ze om met ketenpartners, beleid en bestuur in gesprek te gaan. Daarmee dragen
we bij aan een structurele aanpak van de oorzaken van ongezondheid. Ik zie daarin voor
verpleegkundigen een grote rol weggelegd, omdat verpleegkundigen van nature netwerkers
zijn. De leergang barst van de mogelijkheden om het daarvoor benodigde brede palet aan
competenties te ontwikkelen en te versterken. Een aanrader! (ook voor iedere werkgever ).”

Karin Oudshoorn, A mbassadeur en bestuurslid V&VN afdeling M&G vakgroep OGZ (openbare
gezondheidszorg):
“Door dit leertraject heb ik de kans gekregen om mijn verpleegkundig leiderschap en
passie voor het vak als verpleegkundige nog verder te laten groeien. Je krijgt veel thema’s
aangeboden die je nog sterker maken op je vakgebied. Ik ben dan ook enthousiast
geworden om mijn verpleegkundig leiderschap in te zetten voor het vak en mijn vakgenoten
door bestuurslid te worden van de V&VN afdeling M&G openbare gezondheidszorg.
Mijn leerervaringen kan ik goed gaan gebruiken zowel in mijn rol als bestuurslid als ook in
mijn werk als verpleegkundig beleidsmedewerker.”

José Plette, Ambassadeur en jeugdverpleegkundige GGD IJssellland:
“Jeugdverpleegkundige, een heel mooi vak. Door het leertraject ambassadeur voor de
jeugdverpleegkundige en de verpleegkundige openbare gezondheid heb ik geleerd om dit
mooie vak uit te dragen en op de juiste plekken onder de aandacht te brengen: binnen de
eigen organisatie, bij de (lokale) politiek en op social media. Het gaf me energie in mijn
ontwikkeling als jeugdverpleegkundige en als persoon. Ik voelde me bevoorrecht dat ik
het leertraject mocht volgen. Het is een absolute aanrader!”

