
Met veel enthousiasme is 

verpleegkundige Jan de Jonge 

uit Assen aan de slag gegaan 

met ‘Nog slimmer werken’ in het 

Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. 

Hij is de initiatiefnemer van het 

project ‘professionalisering 

verpleegkundigen’ op de afdeling 

orthopedie/urologie. Het 

ziekenhuis in Assen is het eerste 

ziekenhuis dat meedoet aan  

‘Nog slimmer werken’.

Het mag intussen bekend zijn. CNV Publieke 

Zaak roept via ‘Nog slimmer werken’ 

werknemers in zorg en welzijn op met slimme 

ideeën te komen om innovatie in de zorg 

te bevorderen. Slimmer werken kan soms 

ontstaan door simpele aanpassingen. Bij de 

werknemers zijn ideeën genoeg om zaken 

anders en beter aan te pakken. CNV Publieke 

Zaak ondersteunt bij de realisatie van de 

ideeën. Dat is ook het geval bij het Wilhelmina 

Ziekenhuis in Assen.

Eigen initiatief
Volgens Jan de Jonge is op zijn afdeling 

bewust gekozen voor het project 

‘professionalisering verpleegkundigen’. 

Niet omdat de verpleegkundigen nu niet 

professioneel zijn, maar omdat het op 

specifieke punten slimmer kan. “We zijn heel 

goed bezig, wachten wat de dokter zegt en 

doen dat keurig. Dat moet ook blijven. Maar 

tegelijkertijd spelen er bij een patiënt ook 

dingen die geen uitleg meer nodig hebben. 

Waarvoor we een arts niet steeds aan het jasje 

hoeven te trekken, maar die we op eigen 

initiatief kunnen doen. Zaken 

die spelen als de 

patiënt chirurgisch 

‘uitbehandeld’ 

is. Het gaat 

bijvoorbeeld om 

begeleiding van 

een patiënt als die 

ontslagen wordt. 

Of de nazorg. Dat 

zijn zaken die 

wij best zonder 

tussenkomst 

van een arts 

kunnen regelen. Dat scheelt 

een arts en ons ook veel tijd. Maar bovendien 

worden onze verantwoordelijkheden groter en 

daardoor het werk leuker. Een arts moet er 

bovendien op kunnen vertrouwen dat wij de 

zaken goed en professioneel oppakken. “

Slimmer
Jan de Jonge heeft eerst met zijn 

leidinggevende overlegd over ‘Nog slimmer 

werken’. Maar ook het management en 

de Raad van Bestuur zijn er bij betrokken. 

“Patricia Can en Marjet Robben van BMC 

Groep (Advies Management) hebben ons 

begeleid. We zijn met een aantal mensen heel 

breed gestart met brainstormen. Uiteindelijk 

is dit plan er uit gekomen. We moeten het 

nog verder uitwerken en er mee de boer 

op. De artsen moeten er in gaan geloven 

en de verpleegkundigen op de afdeling ook. 

De eerste reacties zijn ontzettend positief. 

Iedereen wil wel slimmer en met meer plezier 

werken. En ook onze directie is erg positief. 

Noemt zelfs in nieuwsbrieven dat we met dit 

project bezig zijn. Dat is voor ons ook weer een 

stimulans om er tijd in te steken.”

“Ik vind het erg 

positief dat we zo’n goede 

begeleiding hebben. Dit soort ideeën leeft vast 

meer in ziekenhuizen. Maar je moet goede 

handvatten hebben om ze van de grond te 

krijgen. Iemand anders kijkt ook even met een 

frisse blik naar je afdeling. Het is een soort 

stroomversnelling waar je in komt. Een idee, 

een groep mensen, je raakt enthousiast en 

met elkaar werk je aan een vernieuwing. Het is 

voor mij niet alleen het resultaat dat telt. Ook 

het samenwerken aan een vernieuwing telt.”

Ga naar www.MijnVakbond.NL om meer  

te lezen over ‘Nog slimmer werken’. 

Werkt uw werkgever al slim? Dan kunt u 

hem/haar opgeven voor de titel ‘Slimste 

werkgever in de zorg’. Kijk hiervoor op 

www.slimmerwerkenindezorg.nl. Op 

de site staat een test waarmee u kunt 

bekijken of u slim en efficiënt werkt.

Mee in de stroomversnelling van  
‘Nog slimmer werken’
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