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Gezondheidszorg waar Nederland op kan bouwen. Samen met meer dan 200.000 collega 

verpleegkundigen maak je deel uit van de grootste beroepsgroep in de zorg. Elke dag sta je 

klaar voor jouw patiënten. De COVID-19 crisis laat het hele land zien: je bent onmisbaar. We 

kunnen niet zonder de inzet, passie en kundigheid van jou en je collega’s.  

 

Tegelijkertijd wordt de zorg complexer en de werkdruk hoger. Daardoor kiezen steeds meer 

collega’s een ander vak. In dit tempo is er in 2025 een verwacht tekort aan duizenden 

verpleegkundigen. Als geen ander merk jij dat deze ontwikkelingen het werk niet altijd 

makkelijker maken. 

 

Dit vraagt om structurele veranderingen. Want ook in de toekomst willen we de juiste zorg 

op de juiste plek leveren. En daarvoor zijn ook de juiste zorgprofessionals nodig. Daarom zet 

de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) samen met alle umc’s in 

Nederland in op professionele ontwikkeling van het verpleegkundig beroep en een 

takenpakket dat rekening houdt met jouw talenten en ambities.  

 

Alle umc’s bundelen hun krachten. Op landelijk niveau werken we met alle andere umc’s aan 

het Verpleegkundige Innovatie & Positionering (VIP) programma. Het doel: jouw taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden optimaal laten matchen met jouw talenten en 

wensen, afgestemd op de zorgvraag en de samenstelling van jouw team. Daar wordt iedereen 

beter van. We optimaliseren de kwaliteit van zorg in ons academisch ziekenhuis, waar de zorg 

complex en hooggespecialiseerd is. De patiënt krijgt betere zorg. En jij groeit als professional 

en als persoon, omdat je betere loopbaanmogelijkheden hebt én met meer plezier werkt.  

 

Reken straks op samengestelde teams waarin ieders kennis, kunde en competenties bij 

elkaar optellen en teamleden elkaar aanvullen. Met heldere taken voor elke verpleegkundige 

functie. Waar niet je opleiding, maar je talent het startpunt is. Want dat hebben we geleerd 

van BIG-II en de feedback die we daarop kregen. De uitkomsten van veel proeftuinen zijn 

positief. Verpleegkundigen ervaren meer werkplezier, betere samenwerking, minder 

werkdruk, meer teamgevoel én tevredener patiënten.  

 

Jij maakt het verschil. Het VIP Programma draait daarom om jou. We stellen alles in het werk 

om je op je plek te laten voelen in je team. Waar je wordt uitgedaagd en waar je je 

gewaardeerd voelt. En je niet het idee hebt dat je continu aan het sprinten bent, maar kunt 

meedenken en meewerken aan nieuwe ontwikkelingen. Zodat je geleidelijk en op natuurlijke 

wijze meegroeit met de steeds weer veranderende zorgvraag.  

 

Samen geven we invulling aan het VIP Programma. Jij bepaalt hoe je jouw talenten en 

expertise optimaal wilt benutten. Hoe je wilt groeien en jezelf verder wilt ontwikkelen in zorg, 

onderwijs of onderzoek. Het programma bied je daar straks alle tools, opleidingen en 

ondersteuning voor. Onze diepste wens: dat jij er blijft voor de patiënt. En dat begint met een 

opdracht aan onszelf: de beste zorg voor jouw talent. 


