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Wat is shared governance?
Drs. Roland Peppel, als verplegingswe-
tenschapper afgestudeerd op professi-
onalisering, opende de avond met een 
enthousiast verhaal over SG. SG komt 
van oorsprong uit de Verenigde Staten en 
is een belangrijke pijler van de Magnet 
Hospitals. Een van de belangrijkste ken-
merken van SG is dat de verpleegkundige 
beroepsgroep centraal staat. Daarnaast 
is SG gekoppeld aan excellente zorg, 
waarin onder andere verpleegkundig lei-
derschap en een optimale professionele 
werkomgeving essentieel zijn. Volgens 
Roland Peppel zijn drie invalshoeken van 
SG onlosmakelijk met elkaar verbonden: 
empowermentbeweging, zeggenschaps-
cultuur en besturingsfilosofie.
Uit onderzoek van Tim Porter-O’Grady 
blijkt dat de houding van het manage-
ment en het overgaan tot nieuw gedrag 
de belangrijkste knelpunten zijn bij de 
implementatie van SG (1). Het manage-
ment moet de ‘ouderwetse lijnstructuur’ 
durven loslaten en moet de verpleegkun-
digen vanuit hun beroepsinhoud zeggen-
schap geven. Verpleegkundigen hebben 
vervolgens zelf ook een belangrijke rol: 
zij moeten zich voldoende  empowered 
voelen en de handschoen op willen 
pakken!
Succesfactoren voor SG zijn het waar-
borgen van de beroepsontwikkeling in 
de lijn en het gebruik van heldere doel-
stellingen en ambities die voor de hele 
organisatie gelden. Overige succesfacto-
ren zijn een passende besturingsfiloso-
fie, een ondersteunende structuur en een 

weloverwogen veranderstrategie. In veel 
organisaties wordt er te weinig gebruik 
gemaakt van de expertise van verpleeg-
kundigen; dat kan als verspilling worden 
gezien. Roland Peppel: “Bestuurders, 
managers en verpleegkundigen, ga er 
samen voor, dat is SG!”

SG binnen een ziekenhuis
De tweede inleider was drs. Nastasja 
Cornelissen. Zij is Chief Nursing Officer 
bij VieCuri Medisch Centrum, verpleeg-
kundige en is afgestudeerd in bestuurs-
kunde. Toen zij in 2013 met SG aan de 
slag ging in haar organisatie, was zij zich 
er zeer van bewust dat het samen moet. 
Met de drie hoofdrolspelers – de patiënt, 
de verpleegkundige en de medisch spe-
cialist – ieder met zijn eigen verant-
woordelijkheid, wil Nastasja Cornelissen 
komen tot de beste zorg. Met behulp van 
de Lean-methodiek is het vak teruggege-
ven aan de verpleegkundige. Lean is een 
businessstrategie en vooral een manier 
van werken waarbij alles en iedereen 
in de onderneming zich richt op het 
creëren van waarde voor de klant in alle 
processen (2). Hierdoor worden verspil-
lingen geëlimineerd. 
Er is onder andere gestart met een ver-
diepingsteam van verpleegkundigen 
dat de protocollen opstelt op basis van 
 evidence. Verpleegkundigen zijn met 
elkaar in gesprek gegaan over de discus-
sie MBO/HBO-verpleegkundige en over 
de vereiste competenties. Om alles aan te 
sturen en te verdelen is er recentelijk een 
regieteam ingericht. Nastasja Cornelis-

sen sloot af met: “SG is een ontwikkeling 
om trots op te zijn en een ontwikkeling 
die onomkeerbaar is!”

SG binnen een 
thuiszorgorganisatie 
De derde spreker bij de Expertmeeting 
was Cilleke van der Velde, programma-
leider Excellente Zorg en projectmede-
werker SG bij Icare, een grote thuiszorg-
organisatie met onder andere 450 wijk-
verpleegkundigen. In 2014 kwam er bij 
Icare een groep verpleegkundigen bij 
elkaar die op eigen titel ‘excellente zorg’ 
handen en voeten gaven. Bij een bezoek 
aan Magnet Hospitals in de VS maakte 
deze groep kennis met het SG-gedach-
tengoed. De eerste stap die zij vervol-
gens namen, was de wijkverpleegkundige 
een belangrijke rol te geven in de organi-
satie. Daarbij kozen ze voor de ‘council-
structuur’. Kwaliteitsgroepen met wijk-
verpleegkundigen bepalen zelf het beleid 
rond de onderwerpen medicatieveilig-
heid, zorgdossier, hygiëne, overdracht, 
veilig melden, visie op zorg en vrijheids-
beperking/wet zorg en dwang. De wijk-
verpleegkundigen hebben per kwaliteits-
groep een voorzitter en een vicevoorzit-
ter aangesteld. 
De groepen werken met een zoge-
noemde, uit Lean bekende, Kata. Kata is 
een routine die werknemers gebruiken 
om iedere dag kleine stapjes te maken 
in de richting van een gesteld doel. Zij 
kiezen een stip aan de horizon voor 
over drie jaar. Middels kleine stapjes 
en subdoelen werken ze naar deze stip 
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toe. Vanuit de praktijk wordt zo nieuw 
beleid geschreven en geïmplementeerd. 
Om de wijkverpleegkundigen vanuit het 
management te ondersteunen, zijn trai-
ningen in vergaderdiscipline gegeven en 
zijn standaardagenda’s en -besluitenlijs-
ten aangeleverd. De nieuwe uitdaging is 
om de verzorgende ook een rol te geven 
bij de vormgeving van SG.

Welke rol kunnen 
verplegingswetenschappers 
vervullen?
Na de inleidingen van deze inspirerende 
sprekers bogen de aanwezigen zich in 
drie groepjes over de vraag welke rol ver-
plegingswetenschappers op zich kunnen 
nemen om SG in hun organisaties te rea-
liseren. De groepjes waren het er over 
eens dat verplegingswetenschappers rol-
modellen kunnen zijn voor hun collegae 
verpleegkundigen en hen kunnen inspi-
reren op vakinhoud. Ook zijn verple-
gingswetenschappers goed in het facili-
teren van evidence-based werken en in 
het bruggen bouwen tussen Raden van 

Bestuur en verpleegkundigen. Verple-
gingswetenschappers kunnen hun onder-
zoeksvaardigheden inzetten door kwa-
litatief onderzoek te doen naar ervarin-
gen met SG en kwantitatief onderzoek te 
doen om het effect van SG te meten. Als 
laatste kunnen verplegingswetenschap-
pers helpen bij het aanleren van presen-
tatie- en communicatietechnieken aan 
verpleegkundigen.
Kortom, verplegingswetenschappers zijn 
hard nodig om SG vorm te geven en te 
implementeren in zorgorganisaties!

De Alumnivereniging Verplegingsweten-
schap Nederland heeft als doel om verple-
gingswetenschappers te verbinden in hun 
rol van onderzoeker, beleidsmaker, ken-
niswerker, innovator of academische zorg-
professional. Meer informatie is te verkrij-
gen via Facebook, LinkedIn,  
www.alumnivw.nl (verwacht maart 2017) 
en e-mailadres  
alumni.vw.nederland@gmail.com 
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