VIP-Programma

De beste zorg voor
verpleegkundig talent
WAAR WE VOOR STAAN

WAAR WE VOOR GAAN

WAT WE GAAN DOEN

WAT WE BELOVEN

Gedifferentieerde inzet
verpleegkundigen
= goede patiëntenzorg
= tevreden patiënten

De juiste mix van
kennis, vaardigheden
en competenties

Alle umc’s bundelen
hun krachten in het
VIP-Programma

De beste zorg
voor verpleegkundig
talent

De veranderende zorg vraagt om een
andere mix van kennis, vaardigheden

Elk umc gaat voor excellente,

en competenties van verpleegkundigen.

persoonsgerichte en innovatieve

En om samengestelde teams waarin

patiëntenzorg die is gericht op de

kennis, kunde en competenties bij

positieve gezondheid van mensen.

elkaar optellen en teamleden elkaar

Verpleegkundigen maken daarin

aanvullen. Met heldere taken voor elke

het verschil. Daarom is het belangrijk

verpleegkundige functie. Waarbij talent

te werken aan een optimaal leer-, ontwikkelen werkklimaat voor verpleegkundigen. Daar
wordt iedereen beter van. De kwaliteit van zorg
in de umc’s verbetert. De patiënttevredenheid
neemt toe. Verpleegkundigen groeien als
professional en als persoon. Omdat ze betere
loopbaanmogelijkheden krijgen die aansluiten
op hun kwaliteiten, competenties en ambities en
daardoor met meer plezier werken. Bovendien
wordt het verpleegkundig beroep aantrekkelijker
voor toekomstige zorgprofessionals.

Alle umc’s in Nederland
werken samen aan het
VIP-Programma.

het startpunt is.

De Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra
(NFU) werkt met alle umc’s
aan het Verpleegkundige
Innovatie & Positionering (VIP)
programma. Met als doel: taken,
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden optimaal laten
matchen met de talenten en wensen
van verpleegkundigen, afgestemd
op de zorgvraag en de samenstelling
van het team. Het VIP-Programma
stimuleert onderlinge uitwisseling
van kennis, ervaringen en relevante
tools. Zodat de umc’s gezamenlijk
invulling geven aan een succesvolle
implementatie.

Het VIP-programma draait om
verpleegkundigen. Zij bepalen zelf hoe
ze hun competenties en expertise
optimaal willen benutten. Hoe ze
willen groeien en zichzelf verder willen
ontwikkelen in zorg, onderwijs en/of
onderzoek of in een combinatiefunctie.
Het VIP-Programma helpt daarbij: de
beste zorg voor verpleegkundig talent.
Zodat de verpleegkundige er altijd is én
blijft voor de patiënt.

