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 “De  kracht van samenwerken” 

Geachte aanwezigen, 

Toen mij gevraagd werd om een inleiding te verzorgen met als onderwerp de 

kracht van het samenwerken heb ik niet geaarzeld en zei direct ja, ondanks mijn 

heel druk schema. Het was een beetje passen en meten. 

Ik zei geen ja omdat ik zo dolgraag een inleiding wil verzorgen, ik zei ja omdat er 

bijzondere dingen staan te gebeuren. Als ik de ontstaansgeschiedenis van beide 

organisaties die achter het geheel van hedenavond staan dan valt op te merken 

dat ze beide als vertrekpunt hebben het organiseren van en het opkomen voor 

belangen van. De geboorte van de VVS werd noodzakelijk ge-acht toen de 

Algemene Bond van Verpleegsters en Verzorgsters na 20 jaar van haar bestaan 

stuitte op problemen bij haar aansluiting bij de Caribbean Nursing Organisation 

terwijl de ABVS uit onvrede ontstaan is en intern tegenstand hebben 

ondervonden. Uiteraard liggen ook de ontwikkelingen, de verrichtingen en de 

successen van de ABVS daar. 

Aanwezigen, aan de vooravond van 12 mei 2015, hedenavond dus, staat iets 

geweldigs te gebeuren binnen het verpleegkundig veld. Er zal meer dan ooit 

invulling gegeven te worden aan een jaar thema van de internationale dag van de 

verpleging en wel een met een duurzaam karakter. En daar sta ik voor, daar sta ik 

achter, daar maak ik mij voor sterk in deze samenleving. Vandaar dat ik op dit 

moment hier sta. 

Het thema dit jaar staat in het licht van kracht en effectiviteit van 

verpleegkundigen bij veranderingen. 

Wereldwijd zijn er meer dan 130 verpleegkundige organisaties aangesloten bij de 

International Council of Nurses (ICN) en worden er meer dan 160 miljoen 

verpleegkundigen vertegenwoordigd en tonen hun kracht waar nodig. Terug 

gaand naar ons thema  A Force for Change – Care Effective, Cost Effective’            

komen wij 2 heel belangrijke begrippen tegen t.w. kracht en effectiviteit. Het zijn 



geen op zichzelf staande begrippen. Kracht kan je moeizaam op je eentje 

ontwikkelen. Kracht komt tot stand als resultaat van bundeling en in die 

bundeling ligt een schijnbaar onschuldig begrip bestaande uit 11 letters, welke ik 

met u wil spellen. Als u dat door heeft mag u uit volle borst verder met mij 

doorspellen. S  A  M  E  N  W  E  R  K  E  N. bedankt voor de ondersteuning. 

 U hebt het goed begrepen, een applausje voor jezelf. Het begrijpen en het 

daadwerkelijk inhoud en invulling aan geven zijn 2 uiteenlopende zaken. Totaal 

verschillend. Samenwerking dat niet effectief is, dat niet doelgericht is, kan gezien 

worden als een stukje tijdverdrijf. 

Samenwerken is de sleutel, het sleutel begrip voor the force for change waarover 

de International Council of Nurses het over heeft. Ik zou de hele avond over 

samenwerken, soorten van samenwerken en samenwerkingsverbanden kunnen 

praten. Ik denk dat we samenwerken in de context moeten plaatsen van het 

bijeenkomen van ABVS en de VVS 

Ik zal enkele punten aanhalen waar samenwerken voor staat. U kent er kennelijk 

veel meer 

 Samenwerken brengt bij een 

  Samenwerken verbroedert 

 Samenwerken doet uitgroeien 

 Samenwerken doet bloeien 

 Samenwerken maakt groter 

 Samenwerken doet ontwikkelen 

 Samenwerken geeft een prettig gevoel 

  Samenwerken voelt prettig aan 

  Samenwerken geeft een gevoel van niet alleen zijn 

  Samenwerken geeft het gevoel van sterk staan, samen zijn wij sterk 

 Door samen te werken bereik je meer 

 Door samen te werken verleg je grenzen 

 Door samen te werken verbreed je je horizon 

 Door samen te werken werk je alle vrees weg 



 Door samen te werken groeit het gevoel van éénwording 

Er kan niet voldoende duidelijk gemaakt worden hoe belangrijk het aspect van 

samenwerken is met anderen.  

Samenwerken is een middel om doelen te bereiken. Wat je niet in jou eentje kan 

bereiken, kun je samen met anderen wel.  

Samenwerken is meer dan een optelsom van individuele activiteiten of 

individuele acties. Samenwerken is veel meer dan de ondertekening van een 

protocol.  

Zo dadelijk zal er over gegaan worden tot het grote moment. Alvorens daartoe 

over te gaan is het belangrijk te weten wat u individuele rol zal moeten zijn. De 

ondertekening is slechts een moment opname een symboliek, de bekrachtiging, 

de intentie, u noemt het maar hoe u hebben wilt. 

U bent de hoofd verantwoordelijke  

 U bent hoofdverantwoordelijk voor de invulling van de samenwerking 

 u bent verantwoordelijk voor het opgang brengen van de samenwerking 

 u bent de verantwoordelijke om inhoud daaraan te geven anders zal de 

ondertekening straks, van nul en generlei waarde zijn 

 u bent verantwoordelijk voor de bewaking van het proces 

 u zal er voor moeten waken dat datgene dat moeizaam tot stand is 

gekomen door niemand wordt tenietgedaan of wordt kapot geslagen 

 u bent verder verantwoordeijk om dit proces te veredelen, te verstevigen 

en te vereeuwigen 

 u moet weten dat er geen weg terug is 

De inleider voor mij gaf aan dat weglopen voor uw verantwoordelijkheden een 

onethische daad is. 

Aanwezigen, als verpleegkundige weet u meer dan elk één, wat er dagelijks van u 

verwacht wordt, hoe u u dient op te stellen, wat u allemaal moet verzetten om de 



zieke mens niet alleen te helpen genezen maar dat die zich ook mens blijft voelen. 

Terwijl u met dit proces bezig bent, lijdt u ook onder de problemen van alle dag.  

 Ook u heeft een zoon in detentie,  

 ook u heeft familieleden  die ziek zijn en verpleegd moeten worden,  

 ook u heeft een dochter die kampt met tiener zwangerschap,  

 ook u , ja ook u wordt geteistert door alle problemen die zich in de 

samenleving voltrekken,  

 ook velen van u zijn al voor de 10e van de nieuwe maand skeer, blut. 

 ook velen van u haten het begrip eind van de maand. Eind van de maand is 

voor velen van u eerder een puzzelstuk met ontzettend veel hoofdpijn dan 

een moment om er naar toe te juichen.  

 Voor velen van u zijn de inkomsten kleiner dan uw uitgaven, ja toch!.  

 Velen van u hebben toch problemen met het tanken voor het eind  van de 

maand.  

 Velen van u hebben veel grotere problemen dan de patienten, ja tochhhhh. 

Bepaalde foe oenoe, oenoe tja probleeemmmmm. A no spotoe, niet waar 

mensen.  

Ik sta niet hier om u uit te kleden of de spot met u te drijven, zeker niet. 

 En toch wordt van u verwacht dat wanneer u in het wit gekleed bent dat u de 

zieke dienstbaar moet zijn. Voorwaar een niet te onderschatten job. Een krachtig 

applaus voor uzelf. Met de ondertekening van de samenwerking helpt u de 

idealen van Florence Nightingale te versterken. Verpleegkundigen, gefeliciteerd 

met de handeling straks en ook met de dag van 12 mei. Mijn boodschap naar u 

toe is; Versterking door samenwerking.  

Ik dank u. 


