Evaluatie individueel functioneren (EIF) via Verenso
Na 1 januari 2020 moeten alle specialisten ouderengeneeskunde bij herregistratie aan te tonen dat
ze in de vijf jaar daarvoor hebben deelgenomen aan de Evaluatie Individueel Functioneren (EIF).
EIF is een methodiek van systematische reflectie op het professioneel functioneren conform de
geldende herregistratie-eisen. Verenso heeft hiervoor een geaccrediteerde methode ontwikkeld. Er
is een jaarlijkse en een vijfjaarlijkse cyclus.
Zelfevaluatie: een maal per jaar
Alle specialisten ouderengeneeskunde moeten vanaf januari 2020 een jaarlijkse zelfevaluatie uit te
voeren, uitmondend in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Het moet gaan om een eigen reflectie
op uw professioneel functioneren die u zelf vastlegt in een POP. Op Verenso.nl vindt u een format
van een POP.
Zelfevaluatie met 360 graden feedback en coach: eens per vijf jaar
Conform de herregistratie-eisen breidt u eens per vijf jaar uw zelfevaluatie uit met een analyse van
feedback op uw functioneren vanuit een gevarieerde groep betrokkenen (360 graden feedback). U
stelt uw POP bij en bespreekt de uitkomsten met een daartoe opgeleide coach. Verenso heeft
hiervoor een geaccrediteerd systeem ontwikkeld. Verenso werkt voor EIF samen met door Verenso
bijgeschoolde coaches van Coaches voor Medici.

1. Ga naar
verenso.nl en meld u
aan voor EIF. Na
betaling ontvangt u
inlogcodes voor
Exata.
2. Zoek een coach
voor EIF op
coachesvoormedici.nl

5. Verwerk de

Jaarlijkse
zelfevaluatie

uitkomsten van
het gesprek in uw
POP. Stel uw POP
jaarlijks bij

Cyclus EIF

Maak een afspraak
voor uw EIF gesprek.
Meld aan Verenso wie
uw coach is.

3 Vanuit Exata
4. Bespreek het
concept POP met
de coach tijdens
het EIF gesprek

verstuurt u
feedback
vragenlijsten, vult
u de zelfevaluatie
in en maakt u een
concept POP

Tarieven
•
Verenso-leden: 88 euro excl. BTW. Niet-leden: 175 euro excl. BTW voor de vijfjaarlijkse cyclus
•
Voor een gesprek met een coach van Coaches voor Medici geldt een adviestarief van € 312,50
excl. BTW en excl. eventuele reiskosten.
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