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Inleiding 
 
De Stichting Florence Nightingale Instituut (afgekort als FNI) is opgericht als Nationaal Museum 
Verpleging en Verzorging op 18 oktober 1993. In 2007 is de naam statutair gewijzigd in Florence 
Nightingale Instituut. De naam van de stichting verwijst naar Florence Nightingale (1820-1910), de 
Engelse verpleegster, die algemeen wordt beschouwd als grondlegster van het verpleegkundig beroep. 
Vanaf 2013 is het FNI een online museum en kenniscentrum, te vinden op www.fni.nl  
 
Doel van de stichting 
Het FNI heeft tot doel historische kennis over de geschiedenis van de verpleging en verzorging in te 
zetten voor de bewustwording en beroepstrots van verpleegkundigen en verzorgenden. Dit gebeurt door 
middel van historisch onderzoek, het beheren van een museale collectie en door educatie. Het FNI is 
voor Nederland de beheerder en onderzoeker van de verpleegkundige geschiedenis. Zonder het 
instituut is er geen partij die de aandacht voor die geschiedenis coördineert en resultaten bundelt en ter 
beschikking stelt aan de gemeenschap. Het FNI zorgt ervoor dat de geschiedenis van het 
verpleegkundig en verzorgend beroep toegankelijk is en bruikbaar voor maatschappelijke doeleinden, 
zoals (wetenschappelijk) onderzoek en educatie (van nieuwe generaties verpleegkundigen en 
verzorgenden. De Stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
Uitgangspunten en beginselen  
Het Florence Nightingale Instituut is een online museum, dat ervoor zorgt dat de geschiedenis van 
het verpleegkundig beroep toegankelijk is en praktisch toepasbaar voor hen die dat willen. De 
collectie is hiertoe gedigitaliseerd en ontsloten voor publiek. Dit biedt de volgende mogelijkheden:  
1. Studenten en onderzoekers kunnen bij het FNI de geschiedenis van het verpleegkundig 

beroep onderzoeken. 
2. Kennis van de ontwikkeling van het beroep versterkt bij werkzame verpleegkundigen en 

verzorgenden en zij die daarvoor in opleiding zijn, het zelfbewustzijn als professional en helpt 
hen te reflecteren op hun functioneren.  

3. Beroepstrots is nodig om jonge mensen te enthousiasmeren voor de maatschappelijk 
belangrijke beroepen van verpleging en verzorging. Historisch bewustzijn draagt eraan bij die 
beroepstrots te stimuleren.  

4. De website van het FNI is gratis en permanent toegankelijk voor iedereen.  
 
Doelgroepen 
Het online toegankelijk maken van de geschiedenis van de verpleging is bedoeld voor een breed 
publiek, namelijk:  

 Werkzame verpleegkundigen en verzorgenden (= zorginstellingen: verpleeghuiszorg & 
verzorgingshuizen, ziekenhuizen, thuiszorg, psychiatrie) 

 Studenten MBO en HBO 

 Docenten MBO en HBO 

 Promovendi en wetenschappers 

 Medici en paramedici 

 Vrienden en donateurs 

 Algemeen publiek/belangstellenden in de geschiedenis van de verpleging en verzorging 
 
Strategie 
In 2012 heeft het FNI besloten om zich om te vormen van live museum tot online kenniscentrum en 
museum. In 2013 en 2914 is deze transitie geeffectueerd. Deze stap werd ingegeven door:  
1. De kracht van het FNI is de combinatie van verantwoord erfgoedbeheer en –onderzoek en vertaling 
daarvan in creatieve aansprekende informatie- en educatievormen voor verpleegkundigen en 
verzorgenden van huidige en nieuwe generaties, en het brede publiek.  
2. Moderne digitale technieken bieden in principe meer uitgebreide en daarmee betere mogelijkheden 
dan een fysiek museum om aan huidige en nieuwe generaties de verhalen te vertellen die bij 
erfgoedobjecten horen en hen betekenis geven: er kan meer interactie en daarmee diepgang 
geïntegreerd worden in het kennis nemen en de verwerking van de historische ontwikkeling. Daarmee 
wordt onze educatieve functie versterkt. Daarnaast kan ons erfgoed online beter wereldwijd ontsloten 
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worden voor onderzoek, en in die vorm kan het FNI ook beter een coördinatiefunctie vervullen voor 
(wetenschappelijk) onderzoek naar de verpleegkundige geschiedenis. 
3. Mobiele activiteiten waarmee we naar onze doelgroepen toegaan, zijn klantvriendelijk, vergroten ons 
bereik en maken ons kenniscentrum beter zichtbaar. Meereizende erfgoedobjecten versterken de 
educatieve programma´s en houden de verpleegkundige geschiedenis ook fysiek tastbaar en 
beleefbaar.   
4. We concludeerden dat we voor het uitoefenen van onze kerntaken in een goede onderlinge 
samenhang, als goed maatschappelijk ondernemer, ons fysieke museum afgestoten moest worden en 
het FNI verder moet gaan als virtueel en mobiel pop-up museum over de verpleegkundige historie.  

 
Werkzaamheden 
Het online Florence Nightingale Instituut is sinds 2014 operabel en biedt voldoende mogelijkheden om 
volledig selfsupporting haar kerntaken uit te voeren en de naamsbekendheid in de zorg- en 
onderwijssector te vergroten. We werken vanuit een compacte kantooromgeving en bezoeken zelf 
instellingen om daar lezingen en andere educatieve programma’s te verzorgen. Onze gebruikers 
bezoeken onze mobiele programma’s die naar hen toekomen in combinatie met de virtuele omgeving. 
Ook daarin zijn combinaties en herhalingsbezoek mogelijk via het educatieve online aanbod.  
 
Uitgangspunt is dat de geschiedenis van het verpleegkundig en verzorgend beroep, zeker voor 
nieuwe generaties, heel goed of vaak zelfs beter in verhalende en interactieve vorm rond de 
historische objecten te vertellen is in een online omgeving. Het gaat hierbij om informatie, beroepstrots 
en fun. Gebruikers worden online betrokken bij het ‘live’ museum en uitgedaagd om met ‘hun’ erfgoed 
aan de slag te gaan. Ze mogen er iets van vinden, erop reageren, er iets over zeggen of er zelf hun 
expositie mee inrichten en zo hun eigen verleden vormgeven. Social media speelt hierbij een 
belangrijke rol. Daarnaast is het virtuele FNI een portal voor onderzoekers van de verpleegkundige 
geschiedenis, dat de weg wijst naar alle beschikbare bronnen wereldwijd. De speerpunten van het 
online FNI zijn:    
 
1: Onderzoek   
Onderzoekers van universiteiten en hogescholen, van studenten tot wetenschappers vinden in het FNI 
hét portal voor bronnen over de verpleegkundige geschiedenis, met vermelding van relevante 
wetenschappelijke activiteiten, onderzoek, presentaties, lezingen, bijeenkomsten en symposia. Er is 
ruimte om vragen te stellen, en onderzoek en lessen met elkaar te delen. Om lopend onderzoek en 
resultaten te ontsluiten voor de sector worden online verbindingen gelegd en onderhouden met 
stakeholdersorganisaties zoals brancheorganisaties en beroepsverenigingen.  
 
2: Onderwijs  
De website van het FNI is in 2015 aangevuld met 22 educatieve online modules voor HBO en MBO 
onderwijs. Het online FNI heeft zo voor leerlingen (en docenten) van diverse leeftijden en 
opleidingsniveaus een herkenbare uitstraling. Aan de hand van thema’s en onderzoeksopdrachten die 
docenten op MBO, HBO en WO geven, zoeken leerlingen en studenten zelf in het online FNI hun weg 
in alle beschikbare informatie. Waar relevant wordt een discussie-omgeving verbonden aan een object 
of lesthema zodat leerlingen en studenten er met elkaar over kunnen discussiëren vanaf hun eigen 
werkplek – op school, thuis of tijdens een mobiele FNI-activiteit. Voor docenten is een apart gedeelte 
van het online FNI ingericht om de inzet van modules in hun curriculum te regisseren en te monitoren. 
Ook is er een literatuurlijst en toolkit voor docenten gemaakt.  
 
3: Erfgoed  
De museale collectie van het FNI is geheel gedigitaliseerd, waaronder de unieke leerlingeninsignes, 
bijzondere verpleegkundige gebruiksvoorwerpen en onze uniformen collectie. Waar relevant in 3D 
(denk aan de Pop die Zuster Stieltjes ooit ontwikkelde om een nieuwe methode van zwachtelen te 
introduceren in de opleidingen; deze zwachtelmethode kan dankzij de 3D fotografie ook in 3D 
inzichtelijk gemaakt worden). Alle objecten worden thematisch in online dossiers beschikbaar gesteld. 
Deze objecten worden voorzien van meerdere informatielagen voor diverse gebruikersgroepen. 
Belangrijkste toevoeging zijn de verhalen rondom de objecten, die door bezoekers van de website 
(lees museum) kunnen worden aangevuld.   
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4: Events en mobiele exposities 
Het streven van het FNI is een gezonde combinatie te ontwikkelen tussen de website, dat is dus het 
online museum en offline exposities en events. Daarom ontwikkelde het FNI de afgelopen periode een 
pop-up expositie, die door jubilerende instellingen afgenomen kan worden. In deze expositie wordt de 
link met het online museum gelegd via QR codes. Daarnaast geeft het FNI lezingen in het land, 
produceert het modeshows en foto exposities. In deze historische events die het FNI regelmatig in 
opleidingen en bij gelegenheden verzorgt, wordt de virtuele omgeving geïntegreerd om tot meer 
inzicht van het publiek te komen. 
 
5: Organisatie 
De Stichting Florence Nightingale Instituut heeft een zelfstandige bestuur met de volgende 
samenstelling:  

 Mevrouw H. (Hanneke) Hillmann, voorzitter/secretaris a.i. Verpleegkundige (niet 
praktiserend), lid programmacommissie ‘Zichtbare Schakel’, ZonMw 

 Drs. M. (Marlijn) Lenselink, penningmeester. Bedrijfskundige, lid Raad van Toezicht 
Deltion-college Zwolle  

 Drs. G. (Godelieve) van Heteren. Arts, historicus, director International Networks at 
Erasmus University Rotterdam 

 De heer R. (Robert) Simons, verpleegkundige. Verpleegkundig bestuurder AMC, Divisie 
Vrouw-Kind.  

 Drs. P. (Pieterbas) Lalleman, RN MA. Organisatiesocioloog, promovendus, Hogeschool 
Utrecht.  

Voor de dagelijkse gang van zaken, het uitvoeren van de activiteiten en de bedrijfsvoering is directeur 
drs. N. Wiegman, verpleegkundige (niet praktiserend) en historica, verantwoordelijk.  
 
6: Financiering en schenkingsbudget 
Na een forse investering gedaan te hebben in 2013 en 2014 aangaande de transitie van live museum 
naar online museum is het FNI in 2015 sterk gaan bezuinigen op de lopende kosten. Het FNI is 
daarom gehuisvest in een goedkoop bedrijfspand in Culemborg en werkt met een minimum aan 
personeel. Nieuw personeel wordt alleen ingeschakeld als er projectgelden voor beschikbaar zijn. Er 
wordt zoveel mogelijk geprobeerd om met eigen activiteiten de kosten te dekken. Daarnaast is er een 
plan in de maak voor crowdfunding onder de eigen doelgroepen. Schenking worden verkregen 
middels een trouwe vriendenclub van 200 vrienden.  
Het beperkte eigen vermogen van het FNI staat op een spaarrekening bij de ING, waarop jaarlijks 
rente vergoed wordt.   
 


