
 
 
Prijsvraag conferentie ‘Buiten de gebaande paden! Durf jij?’ 

Wat hebben we toch een mooi vak! Maar we laten lang niet altijd zien dat we er trots op (mogen) 

zijn. Bovendien zijn beroepstrots, leiderschap en autonomie onlosmakelijk met elkaar verbonden! 

Tijdens de conferentie ‘Buiten de gebaande paden! Durf jij?’ voor zorgverleners en teamleiders gaan 

we hiermee aan de slag met inspirerende en verrassende sprekers en workshops. 

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden het werk dat ze doen vaak helemaal niet zo bijzonder. Ze 

zorgen, verplegen, troosten, stimuleren, motiveren, ondersteunen, begeleiden, coachen, 

verschonen, verbinden en nog veel meer werkwoorden. Maar ze vinden dat normaal: ‘Ik doe gewoon 

mijn werk’. Maar is dat wel zo gewoon? Doordat jullie je trots niet laten zien, zullen anderen ook niet 

zien wat voor belangrijk werk jullie doen en welke grote bijdrage jullie leveren aan gezondheid en 

welzijn van je cliënten. En worden jullie vervolgens vaak over het hoofd gezien! De COVID-crisis heeft 

laten zien dat het lang niet altijd vanzelfsprekend is om verpleegkundigen en verzorgenden te 

betrekken bij beleid van organisaties, terwijl dat beleid wel jullie zorg aan jullie cliënten raakt en 

verandert!  

Beroepstrots is een belangrijke voorwaarde voor verpleegkundig en verzorgend leiderschap. 

Pieterbas Lalleman, lector leiderschap en inleider tijdens de conferentie, heeft het over zorgrebellen 

en rebels leiderschap als hij het hierover heeft: verpleegkundigen en verzorgenden die opkomen 

voor hun vak en hun cliënten in overleggen met bijvoorbeeld managers en bestuurders. Maar die ook 

vol trots over hun werk praten op bijvoorbeeld een verjaardag, waardoor je andere mensen 

misschien wel interesseert voor het vak! 

Waarom ben jij trots op je werk als verpleegkundige of verzorgende? Wanneer ben jij trots op jezelf 

en het werk dat je doet? Hoe draag je je beroepstrots uit? Deel jouw inspirerende verhaal met ons en 

maak kans op een moderne Florence Nightingale lamp van het Florence Nightingale Instituut! Op de 

lamp staat de handtekening van Florence Nightingale met de tekst ‘ever yours loving’. De drie meest 

inspirerende verhalen krijgen zo’n mooie lamp. 

De inzendingen worden beoordeeld door VKI en haar experts.  

De uitslag van de prijsvraag wordt bekend gemaakt op 27 januari 2022 tijdens de conferentie ‘Buiten 

de gebaande paden’.  

 

Stuur je verhaal naar info@vankleefinstituut.nl.  
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Voorwaarden 

• Je werkt bij één van onze kernpartners; 

• Je stuurt ons vóór 1 januari 2022 je verhaal over beroepstrots; 

• In je verhaal staat vermeld: organisatie, adres, mailadres; 

• Je neemt deel aan de conferentie op 27 januari 2022. 

 

Kernpartners VKI: 

 


