
   
Beslisboom  
 
Dit documenten kan gebruikt worden om te beoordelen of de VAR het aangewezen orgaan is om een 
adviesvraag te beantwoorden of om te beoordelen of een onderwerp geschikt is om een (ongevraagd) 
advies over te gaan schrijven. Daarvoor dienen onderstaande vragen in de beslisboom beantwoord te 
worden.  
 



   
 
- Betreft het een advies m.b.t. 1 functionaris? 
- Betreft het een advies m.b.t. 1 afdeling? 
- Betreft het een advies m.b.t. 1 divisie / cluster? 
 

 
            JA  
            Het onderwerp geldt dan niet voor alle verpleegkundigen/ 

verzorgenden van de instelling of voor de verpleegkundige 
beroepsuitoefening in het algemeen. De adviesvraag dient beantwoord te 
worden door het betreffende lijnmanagement, er is niet direct een adviesrol 
voor de VAR weggelegd.  

 
NEE  
- Betreft het een advies m.b.t. de CAO? 
- Betreft het een advies m.b.t. de Arbo – wetgeving?  
 
 
 
                         JA 

  Dan dient de adviesvraag beantwoord te worden door de OR, er is niet      
  direct een adviesrol voor de VAR is weggelegd.  

 
NEE 
- Betreft het een advies m.b.t. de verpleegkundige/verzorgende beroepsuitoefening in relatie tot de  
  zorg voor cliënten / patiënten / bewoners, onderwijs of onderzoek en valt het onderwerp van het    
  advies binnen de doelstelling van de VAR? 
 
 
     

NEE 
Dan dient de adviesvraag te worden afgewezen, doorverwezen of  
terugverwezen naar de aanvrager met een beargumenteerde reden van 
afwijzing. In de afwijzing kunnen suggesties worden gegeven hoe met de 
adviesvraag omgegaan kan worden.  

 
JA  
- Draagt het advies bij tot motivering / professionalisering van de verpleegkundigen/verzorgenden in    
  de instelling? 
- Draagt het advies bij aan de profilering van de VAR? 
- Draagt het advies bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg? 
- Leeft het onderwerp in de instelling? (sluit het aan bij het beleid, is er draagvlak?) 
- Kan de VAR er op een efficiënte wijze mee aan de slag? (kost het niet te veel tijd in vergelijking   
  tot het resultaat?) 
- Levert de inspanning een vernieuwde bijdrage op? (wat gebeurt er als de VAR geen advies    
  uitbrengt?) 
- Is het haalbaar om binnen de gestelde termijn een advies uit te brengen? 
 
 
           

NEE 
Dan dient de adviesvraag te worden afgewezen, doorverwezen of terug 
verwezen naar de aanvrager met een beargumenteerde reden van afwijzing. 
In de afwijzing kunnen suggesties worden gegeven hoe met de adviesvraag 
omgegaan kan worden. De VAR kan in gesprek gaan met de aanvrager om 
antwoord te krijgen op bovenstaande vragen en zodoende een welafgewogen 
besluit nemen over het al dan niet adviseren.  

 
JA 
De VAR zal een advies uitbrengen. Onderstaande methodiek kan hiervoor gebruikt worden.   



   
 


