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Hoe is Magnet ontstaan? 

• In de jaren 80 in Amerika ontstaan 

• Het probleem: “is niet het tekort aan verpleegkundigen, maar het tekort
aan het aantal instellingen waar verpleegkundigen willen werken”

• Sommigen ziekenhuizen konden in tijden van schaarste, hun
verpleegkundigen wel behouden. Hier is er onderzoek naar gedaan. De
volgend kernwaarden kwamen er toen naar voren:

3 4Het resultaat: Topkwaliteit zorg leveren, dankzij een extreem gemotiveerde en betrokken team.

Magnet in Nederland

In 2008 voor het eerst op het nieuws
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Magnet in Nederland

• In 2009 onderzoekt de VenVN (pilot) of het Magnet concept toepasbaar
was in Nederland. Dit bleek te kunnen. In dezelfde jaar, in samenwerking
met de Nederlandse Patientenfederatie, wordt het term “Excellente Zorg”
gelanceerd, gebaseerd op het Magnet concept uit Amerika.

• VenVN vertaalde en valideerde de 14 kernwaarden van Magnet, voor de
Nederlandse zorginstellingen.
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Magnet in Nederland
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Magnet in Reade
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Magnet in Reade

Vanuit het Magnet concept, moeten de Verpleegkundigen sterk 
vertegenwoordigd zijn binnen alle niveaus van de organisatie. 
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Magnet

Operationeel niveau

Reade
Alle verpleegkundigen, regie, 
gespecialiseerd, senior-regie, 
verpleegkundig specialisten,
in de dagelijks praktijk

Management niveau

Bestuurlijk niveau

Verpleegkundig manager kliniek, 
met verpleegkundige achtergrond

CNIO, VAR als gesprekspartner

Functiedifferentiatie in de Praktijk 
• Verpleegkundige

• Gespecialiseerde Verpleegkundige (aandachtsvelders)

• Wondverpleegkundigen

• Continentieverpleegkundige (i.o.)

• Sexualiteitverpleegkundige (i.o.)

• Revalidatieverpleegkundige

• Neuroverpleegkundige 

• Regieverpleegkundige

• Senior Regieverpleegkundigen 

• Verpleegkundigen Specialist

• CNIO (Chief Nurse Information Officer) 10

Implementatie van de Functiedifferentiatie 

Meer weten onze implementatietraject?

Alle stappen en verhalen zijn te vinden in ons boek:

“Verpleegkundigen kiezen koers”
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Succes factoren

 Raad van Bestuur

 Verpleegkundige Managers (Leidinggevende)

 Verpleegkundigen pakken kansen

Mensen in staat stellen meer uit hun leven te halen
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Magnet en Leiderschap

Reade Koers 2030:

Mensen in staat stellen meer uit hun leven te halen
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