
Projectleider monologen 

Katapult 27 november 2018; Alice Bakker 

Welkom bij Fieldlabs!



1. Voorstelrondje

2. Verpleegkundig leiderschap

3. Wat is Fieldlabs

4. Veranderingsstrategieën: 

wat weet jij?

1. Literatuur en casuïstiek

2. Wat neem je mee?  

Programma



• Ik ben………………………….

• Werkzaam als…………….. 

• Bij organisatie…………….

• Ik toon verpleegkundig leiderschap 

door middel van …

Voorstel ronde 



Algemeen doel = onderwijs en zorg nader tot elkaar 
brengen (hybride leeromgevingen creëren)

• Elkaar ontmoeten en van elkaar leren

• Speelt in op wat in de wijk gebeurt

• Onderzoek naar behoeften en achtergronden van 
studenten en cliënten.

Fieldlabs als onderwijsinnovatie



Noem 2 factoren* die van invloed zijn op het 
succes van dit project



• Urgentie: waardebepaling

• Faciliteiten: geld, tijd, ruimte

• Visie/missie: eenheid in gedachte en 
verwachtingen

• Kennis: 

• Vertrouwen: onderling vertrouwen en elkaar aardig 
vinden

• Daadkracht: durf te doen en fouten te maken

• Duidelijkheid over bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 

Wat zegt onderzoek



5 'R-en' van leiderschap waarmee je als projectleider 
beter onderwijs en betere zorg realiseert: 

• zorg voor Richting (taken van de toekomst), 

• creëer Ruimte (tijd en geld), 

• zorg voor Ruggensteun (leerklimaat), 

• bouw Rust in (balans in onderwijs en 
zorgorganisatie)

• Werk in de Regio aan leergemeenschap.
Van: Jos Sanders, Lector Hogeschool Arnhem en Nijmegen,

Dat vraagt aan leiderschap in 
onderwijsinnovaties: 



Opdracht:

1. Lees de opdracht en verdeel de rollen. Denk 1 
minuut na over argumenten. 

2. Voer een gesprek vanuit de casuistiek voor 5 
minuten.

3. Reflecteer de casuïstiek en gesprek op factoren en 
leiderschapsrollen. 

casuïstiek



oBewust zijn van je eigen rol 

oStellen van reflectieve en onderzoekende vragen

oGebruiken van evidence based practice

oAls rolmodel verschil maken

oInitiatief neemt om verbeteringen tot stand te 
brengen

oAnderen stimuleren om de beste resultaten te 
behalen

Verpleegkundig leiderschap is: 



Website www.fieldlabs.nl







Wat heb jij vandaag in Fieldlabs geleerd?



Bedankt voor je deelname 
a.bakker1@rocva.nl
www.fieldlabs.nl


