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De scholing 

Het traineeship is een traject van een jaar, gebaseerd op 

een op de persoon toegesneden ontwikkelingsplan. 

Ryanne Lamers: 'We kijken per verpleegkundige naar het 

leertraject dat zij in hun opleiding hebben gevolgd en met 

name welke ziekenhuisstages zij hebben doorlopen. Zo 

wordt duidelijk op welke afdelingen iemand zo aan de 

slag zou kunnen en welke aandachtsgebieden nog om 

ontwikkeling vragen. De verpleegkundige doorloopt het 

traineeship op die afdeling(en) waar ze zijn of haar 

praktische vaardigheden en competenties verder kan 

ontwikkelen.’ Het traineeship is mogelijk op de afdelingen 

algemene heelkunde, short stay/dag-behandeling, 

algemene interne geneeskunde en de kinderafdeling. 

Afhankelijk van de behoefte kan deze periode 2 tot 6 

maanden duren (waarvan maximaal 2 maanden op een 

afdeling). Parallel aan dit traject wordt gewerkt aan de 

persoonlijke ontwikkeling van de verpleegkundige. Na 

deze periode wordt de restende trajecttijd benut om 

minimaal voor een half jaar de verpleegkundige flexibel 

op alle afdelingen in het ziekenhuis te laten werken. De 

bedoeling is dat de verpleegkundige uiteindelijk in staat is 

om zo breed mogelijk te worden ingezet. Ter afsluiting van 

het traineeship ontvangt de verpleegkundige een 

getuigschrift en draagt hij/zij de titel van allround 

flexverpleegkundige.   

De visie 

CWZ begon eind 2011 het project Flexibilisering met de 

doelstelling om de personele inzet efficiënter op de 

actuele  zorgbehoefte aan te sluiten. Dit vraagt andere 

competenties van verpleegkundigen. Sandra Polman: 

'Vroeger was het zo dat een verpleegkundige het 

loopbaanpad begon als generalist en daarna steeds meer 

een  specialist  werd. Met de huidige ontwikkelingen is het 

belangrijk dat de verpleegkundigen hun 'allroundheid' 

behouden.' 

In februari 2014 startte het traineeship voor jong 

gediplomeerde verpleegkundigen die zijn opgeleid in het 

CWZ. Vanaf juni 2014 kunnen ook jong gediplomeerden 

die in een ander ziekenhuis zijn opgeleid én minder dan 

een jaar werkervaring hebben opteren voor een 

traineeship op maat. 

‘Allround kunnen zijn in een 

specialistische omgeving’ 

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis heeft veel 

verschillende afdelingen die elk een eigen 

specialisme en vaak ook een eigen manier van 

werken hebben. Hoe zorg je ervoor dat 

verpleegkundigen in de flexpool adequaat op de 

verschillende afdelingen kunnen worden ingezet 

en dat zij zich daar ook thuis voelen? Sandra 

Polman (Hoofd arbeidsmarkt & recruitment) en 

Ryanne Lamers (Senior intercedent)  vertellen over 

het traineeship voor verpleegkundigen die na hun 

opleiding in het CWZ gaan werken. 

Het resultaat 

Inmiddels is de eerste lichting verpleegkundigen klaar met 

hun traineeship en zowel de verpleegkundigen als de 

hoofden van de afdelingen zijn enthousiast. 

Verpleegkundigen geven aan vooral geleerd te hebben 

hoe zij kunnen omgaan met de diversiteit binnen het 

ziekenhuis. Hun blik is verruimd, ze zijn zelfstandiger 

geworden en zij zijn zich bewust van hun meerwaarde als 

flexwerker op de afdelingen. Voor de hoofden van de 

afdelingen biedt het traineeship extra ruimte omdat de 

verpleegkundigen gedurende de inwerkperiode 

bovenformatief worden ingezet. Het  enige dat als 

tegenprestatie wordt gevraagd is de begeleiding en 

ruimte om te leren. Voor CWZ als geheel is er het voordeel 

dat deze nieuwe generatie verpleegkundigen wordt 

opgeleid voor de toekomst; namelijk gericht op flexibele 

allround inzetbaarheid. Naast de efficiencywinst die dit 

oplevert, is er ook een positief effect op de cultuur binnen 

het ziekenhuis: er ontstaat meer openheid en er is meer 

inzicht en onderling begrip voor de werkwijze en  cultuur 

op de verschillende afdelingen.  

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis


