
     

 
 

Leiden, 5 januari 2011 
 
 

Uitnodiging expertmeeting ‘De nieuwe zorgprofessional’ 
 
 
 
Geachte belangstellende,  
 
Jet Bussemaker wilde indertijd, als staatssecretaris, dat de moderne wijkverpleegkundige 
weer een spilfunctie in de wijk zou krijgen. Dat zou een ‘nieuwe zorgprofessional’ moeten 
zijn, die oog heeft voor verbindingen tussen welzijn, zorg, preventie en wonen.  
Een soortgelijke ontwikkeling is gaande op het niveau van de intramurale (formele en 
informele) zorg. Om een op praktijk toegespitste richting te bepalen, staat dit actuele 
onderwerp binnenkort centraal op de expertmeeting ‘De nieuwe zorgprofessional’.  
 
Graag nodigen de netwerkorganisatie ILC Zorg voor Later, Vereniging Het Zonnehuis en 
de Regionale Kruisvereniging West-Brabant u uit om aan deze expertmeeting deel te 
nemen, op  
 
donderdag 3 maart 2011 vanaf 13.00 uur in Hotel Tivoli te Oudenbosch. 
 
Daar ontmoet u representanten van overheden, beroepsorganisaties, onderwijs, 
zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgvragers. U buigt zich daar met elkaar over de 
taakopvatting van de nieuwe zorgprofessionals, met als vraagstelling: “Hoe kunnen we 
wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en ziekenverzorg(st)ers een goede taak en rol 
geven in een vraaggerichte structuur van de zorg?”  
 
Jet Bussemaker (inmiddels voorzitter van de MOgroep Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening) verzorgt één van de inleidingen.  
Bijgaand vindt u meer bijzonderheden en het programma van de middag.  
 
U kunt vanaf 12.30 uur gebruik maken van de inlooplunch. Wilt u ons daarom even laten 
weten of wij op uw komst mogen rekenen en/of u dieetwensen hebt?  
 
Wij verwelkomen u graag op 3 maart 2011 in Oudenbosch. 
 
Met vriendelijke groeten,  
mede namens Vereniging het Zonnehuis en Regionale Kruisvereniging West-Brabant,  
 
 
 
 
 
 
Jacques Schraven 
Voorzitter ILC Zorg voor Later 
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Achtergrond 
 
De ‘nieuwe zorgprofessional’ bevindt zich in een complex krachtenveld dat veel en vaak 
tegengestelde eisen stelt. Het gaat daarbij om de wensen en behoeften van de cliënten, 
en om vertrouwen, aandacht en bejegening. Maar het gaat ook om verantwoording 
afleggen binnen structuren zoals de zorgorganisatie en de uitvoeringsorganisatie. 
Daarnaast is afstemming nodig zowel binnen de eerstelijn als in de intramurale zorg. Het 
leidt tot botsende logica’s en hardnekkige dilemma’s, waarin de ’nieuwe zorgprofessional’ 
zich zal moeten positioneren en een weg zal moeten vinden. 
 
De expertmeeting ‘De nieuwe zorgprofessional’ gaat niet over de traditionele 
beroepsbeoefening maar over de manier waarop professionals zich manifesteren in de 
(nieuwe) complexiteit van hun werk en wat ze daarvoor nodig hebben.  
 
Zowel tijdens het plenaire gedeelte als tijdens de workshops wordt ingegaan op en 
gediscussieerd over de volgende aspecten:  
• Hoe kunnen harde en zachte aspecten van zorg met elkaar worden gecombineerd? 
• Op welke manier vindt afstemming plaats op wensen en behoeften van cliënten? 
• Hoe wordt integratie bevorderd en welke coördinatiemechanismen (formeel en 

informeel) worden hierbij ingezet? 
• Hoe zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld? Wat is het mandaat?  
• Welke competenties zijn nodig om dit alles te kunnen doen en hoe kunnen die worden 

geleerd? 
 
De drie initiatiefnemers voor deze expertmeeting (Vereniging Het Zonnehuis, Regionale 
Kruisvereniging West-Brabant en netwerkorganisatie ILC Zorg voor Later) willen via deze 
bijeenkomst samen met u de ontwikkeling c.q. vernieuwing ook echt verder brengen.  
 
 
Programma expertmeeting ‘De nieuwe zorgprofessional’ (3 maart 2011) 
 
Locatie:  
 

Hotel Tivoli (voormalig klooster) 
Markt 68, 4731 HR Oudenbosch, (t) 0165 – 31 24 12 
Parkeren op eigen terrein / Op loopafstand van NS-station 

 
Tijdsindeling:  
 

12.30 uur  Inlooplunch  
 

13.15–13.30 uur Welkom en opening  
door Jacques Schraven (voorzitter ILC Zorg voor Later)  

 
13.30–14.00 uur  Hoe organiseer je de nieuwe zorgfuncties in de huidige 

formele en informele structuur van de zorg? 
Spreker: Martin Boekholdt (hoogleraar Organisatie en beleid 
van zorg, tevens vicevoorzitter ILC Zorg voor Later)  

 
14.00–14.20 uur  Taak en rolopvatting van de nieuwe professional. Stimuleer 

zelfzorg, organiseer mantelzorg, preventie.  
Spreker: Jet Bussemaker (voormalig Staatssecretaris 
ministerie VWS)  
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14.20–14.40 uur Ontwikkelingen rond de nieuwe zorgprofessional  

Spreker: Marian Kaljouw (Beroepsvereniging V&VN) 
 

14.40–15.10 uur Thee-/koffiepauze 
 

15.10–16.10 uur Workshop 1: Onderwijs 
Moderator: Kees Schriek (Kenniscentrum Ideon)  

 
15.10–16.10 uur Workshop 2: Organisatie  

Moderatoren: Cecile Dierick (Surplusgroep) en  
José Nouws (Zorgbureau Stip)   

 
16.10–17.00 uur Plenaire terugkomst 

Samenvatting resultaten workshops, afspraken en afsluiting  
 
 
 
 
 
 
Laat u onze organisatoren even weten (mede i.v.m. catering en mogelijke dieetwensen) 
of wij op uw komst mogen rekenen? Zij zijn bereikbaar op onderstaand (e-mail) adres.  
Bij voorbaat vriendelijk dank. 


