
Juryrapport Opinieleider in de Zorg 2022
Saskia van Witzenburg is verkozen tot Opinieleider in de Zorg 2022. 

NU’91 vindt haar het toonbeeld van opinieleiderschap, omdat:

 Ze zich op een authentieke manier uitlaat1.

Haar enthousiasme en bevlogenheid zorgen ervoor dat ze haar boodschap op
een zeer toegankelijke én positieve manier uitdraagt. Tegelijkertijd blijft ze te

allen tijde kritisch. Dat is precies zoals NU’91 het wil zien. 

2. Ze een zorgpassie heeft

Van jongs af aan wil Saskia van Witzenburg de zorg in. Ondertussen werkt ze
al meer dan twintig jaar in de zorg en heeft ze in de wijkverpleging en oncologie

gewerkt. Dat laat zien dat ze weet waarover het gaat. Ze kent het vak van
binnen en van buiten.

3. Ze alle zorgprofessionals bij zeggenschap betrekt

Het is Saskia’s missie dat alle zorgprofessionals zich durven uitspreken, niet
alleen de verpleegkundigen, maar ook de verzorgenden en de helpenden.

Daarnaast betrekt ze ook andere opinieleiders bij het delen van haar
boodschap om zo een nog duidelijker geluid uit de zorg te laten horen. NU’91 is

heel blij met deze boodschap en sluit zich hier volledig bij aan.

4. Ze zich op diverse manieren laat horen

Saskia spreekt zich op diverse manieren uit. Ze is onder andere spreker,
adviseur, podcastmaker en blogger. NU’91 vindt diversiteit belangrijk, omdat

haar boodschap zo niet alleen bij zorgprofessionals, maar ook hogerop terecht
komt.

5. Ze initiatief toont 

Naast haar eigen sociale media en website heeft ze diverse platforms opgezet.
Zo is ze bestuurder van het platform Dit is goede zorg. Hiermee wil ze een

podium bieden aan zorgverleners die de dialoog over goede zorg opzoeken en
daarmee anderen willen inspireren. Daarnaast is ze community manager bij

Nationale Zorgreserve: een platform waar niet-praktiserende
zorgprofessionals zich beschikbaar kunnen stellen voor als er een crisis

aanbreekt. Dit maakt Saskia voor NU’91 een verbinder: door andere
zorgprofessionals aan elkaar te linken, versterkt ze haar boodschap.


