
    
 
 
 
 
 

 
Expert-coaching in het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ (SWIPE) 
 
Het programma SWIPE 
Programma SWIPE wordt uitgevoerd door een team bestaande uit Vilans, ActiZ, V&VN, VHIG en Verenso. Als 
onderdeel van het programma doorlopen 50 verpleeghuisorganisaties een traject waarin zij ondersteuning op 
maat krijgen. De organisaties zijn reeds gekoppeld aan een begeleider vanuit de projectgroep.  Na een intake 
begeleidt deze begeleider een werksessie over infectiepreventie waarin alle lagen van de organisatie 
deelnemen. Doel van deze sessie is te bepalen waar de organisatie staat en waaraan men wil werken op het 
gebied van infectiepreventie. Op basis van deze werksessie maakt de organisatie een actieplan, waarna de 
organisatie aan de slag gaat met ontwikkelpunten.  
 
Ondersteuning bij ontwikkelpunten 
Bij sommige ontwikkelpunten kan het zo zijn dat de organisatie de behoefte heeft aan ondersteuning van een 
expert. Afhankelijk van het vraagstuk wordt gekeken welke discipline van de partners binnen het programma 
expertise kan leveren. Dit kan bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde zoals jij zijn. De hulpvraag van 
de organisatie wordt via Verenso opgepakt en voorgelegd aan de groep van expert-coaches, waarna er in 
overleg een ‘match’ tussen organisatie en expert-coach wordt gemaakt. Vraagstukken kunnen behoorlijk 
uiteenlopen (medisch leiderschap, agenderen in vakgroep, helpen bij strategie HIP-cie opstellen, implementatie 
van richtlijnen, enzovoorts) maar raken allen aan infectiepreventie en de rol/verantwoordelijkheden van de 
specialist ouderengeneeskunde hierin. Deze vraagstukken komen doorgaans van (vakgroepen van) specialisten 
ouderengeneeskunde in de betreffende organisatie, maar er kan ook gedacht worden aan een HIP-cie. 
 
Coachen 
De begeleider brengt jou, als expert-coach, in contact met de organisatie (afhankelijk van de vraag bijvoorbeeld 
met de vakgroep of de HIP-commissie), waarna de coaching gestart wordt. Omdat de vraagstukken divers zijn 
en de organisatie op maat wordt ondersteund, is er geen vaste structuur die gevolgd dient te worden of een 
vast resultaat dat behaald moet worden. In afstemming wordt gekeken waar de organisatie het meest gebaat 
bij is, en wat je kan bieden en op welke manier.   
 
Ondersteuning vanuit Verenso bij het coachen 
Voordat verzoeken tot expert-coaching zullen komen, organiseren wij graag een online-bijeenkomst van een 
kleine anderhalf uur om handvatten bij coaching mee te geven en een basis neer te zetten. Interactief worden 
de verwachtingen en valkuilen besproken. Later in het traject organiseren we een tweede bijeenkomst om 
ervaringen te delen. Wij hebben Inge van der Stelt, beleidsadviseur Verenso (zeer ervaren in het coachen van 
teams en vakgroepen) bereid gevonden deze bijeenkomsten te leiden. 
 
Praktisch 

- Gelden zijn beschikbaar voor een expert-coach wanneer deze een organisatie ondersteunt (max 6 uur 
per organisatie) 

- Ook gelden beschikbaar voor de hierboven beschreven bijeenkomsten, indien je je voor of na 
startbijeenkomst aanmeldt als expert-coach 

- Expert-coach-‘aanvragen’ zullen naar verwachting voornamelijk in periode mei-december 
binnenkomen 

- Koppelen tussen organisatie en expert-coach gebeurt altijd in overleg (zowel praktisch als inhoudelijk)  
- De eerste online-bijeenkomst vindt eind april of begin mei plaats en wordt op basis van een 

datumprikker gepland. Tweede bijeenkomst wordt later gepland. Aanwezigheid bij deze 
bijeenkomsten is niet verplicht om als coach te kunnen optreden.  

- Wil je je aanmelden als coach, of heb je hier nog vragen over? Stuur een mail naar Thijs Janssen via 
ABR@verenso.nl 
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