
Pak dat 
leiderschap!
Johanna Oosterbaan

Ondernemer Gouden Website & Camping Toeven

Toegepaste Communicatie Wetenschap

Auteur boek Verpleegkundig Leiderschap werkt!



Verpleegkundig leiders van vroeger

Florence Nightingale Frederike MeyboomMary Seacole



Verpleegkundig leiders van nu

Pieterbas 
Lalleman

Chen, jouw 
positief-kritische 
collega

JIJ?!
Sabine Uitslag

Bianca 
Buurman

Anoushka, jouw 
grappige collega



Wat hebben deze leiders met elkaar 
gemeenschappelijk?

Bron: Nursing Congres, Lalleman,P: 2019



Wat herken jij bij jezelf in deze 
voorbeelden? Wat betekent persoonlijk 

leiderschap voor jou?

JIJ?!



“Think Different”



Pak dat Leiderschap!
Verpleegkundig Leiderschap is sterk gerelateerd 
aan Persoonlijk Leiderschap.

 Ben jij erop gericht om de omgeving van je 
collega’s en cliënten te verbeteren? 

 Zwengel jij mogelijke vernieuwingen aan in je 
team? 

 Heb jij de moed om uit je comfortzone te 
stappen?

 Wil jij blijven leren? Verdiep je je in de 
literatuur en sta je open voor feedback?

 Probeer jij in elke situatie het juiste te doen?
 Heb jij zélf het gevoel dat je regie hebt over 

bepaalde situaties? 



Dan Diamond

Bronnen en inspiratie: 
- Happy Office
- Dr. Dan Diamond

- Amerikaanse hulparts
- Tsunami 
- Vier verschillende reacties
- Niet goed of fout











Belangrijk bij dit model van eigenaarschap

 Elke situatie is een momentopname
Dit gaat over jou, niet over een ander!
 En het allerbelangrijkste: ken jouw eigen visie en 

waarden en pas daar je gedrag op aan

“Persoonlijk leiderschap is het proces van het je voor ogen houden 
van je visie en je waarden en je leven aanpassen om daarmee 
congruent te zijn.”

Steven Covey



Wie ben jij? 
Wat vind jij? 
Wat wil jij? 
Wat kan jij? 
Wat doe jij? 
Wat zie jij?



Pak dat leiderschap!

Johanna Oosterbaan en Anne Brouwer
https://Verpleegkundigleiderschap.online/workshop-leiderschap


	Pak dat leiderschap!
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15

