Opleiding implementatiecoach wijkverpleging
Bijdragen aan de kwaliteit van zorg!
Wil jij ook de beste zorg aan jouw cliënten geven? Wil je dat jouw collega’s op de hoogte zijn
van de laatste richtlijnen en hoe ze die dagelijks kunnen gebruiken? En vind je het leuk om
hierin een voortrekkersrol te vervullen, maar weet je niet goed hoe? Dan past de opleiding
implementatiecoach misschien bij jou!
In deze opleiding beantwoorden we verschillende vragen die je krijgt als je een richtlijn in
jouw team of organisatie wilt implementeren, zoals:
- Hoe pak je een implementatie aan?
- Hoe maak je management en collega’s in de organisatie enthousiast?
- Wat doe je als een richtlijn niet aansluit bij jullie dagelijkse werk?
- Hoe zorg je dat jouw team op de hoogte is van de nieuwe richtlijnen en hiermee kan
werken?
- Hoe maak je een plan voor implementeren van de richtlijn in de hele organisatie?
Voor wie?
V&VN biedt een geaccrediteerde opleiding tot implementatiecoach aan. Ben je
wijkverpleegkundige of verpleegkundig specialist in de wijkverpleging? Dan kun je je
aanmelden. Tijdens de opleiding leer je over het ‘vak’ Implementatie. Hoe? Door
daadwerkelijk richtlijnen te implementeren! Dat doe je samen met collega’s die een
buddysysteem rondom jou vormen. Daardoor verankeren we de kennis en ervaring breder in
je organisatie.
Hoe?
De opleidingsduur is anderhalf jaar en bestaat uit een mix van theorie en praktijk. En de
lesstof pas je meteen toe in je werk én je organisatie. Met de mededeelnemers vorm je een
leernetwerk. Ook krijg je persoonlijke coaching. Benieuwd naar het volledige programma?
Zie de bijlage.
Wat kost het?
ZonMw subsidieert de opleiding. Daarom kost je deelname geen geld. Er zijn wel een paar
voorwaarden aan je deelname, zoals commitment van je leidinggevende en het bestuur van
je organisatie (zie bijlage).
Meer weten?
Kom samen met je werkgever naar de informatiebijeenkomst. De bijeenkomst is online op
dinsdag 18 mei 2021 van 15.00 tot 16.30. Aanmelden? Dat kan via
programmabureauks@venvn.nl.
Kun je niet bij informatiebijeenkomst zijn, maar heb je wel interesse? Mail dan naar:
programmbureauks@venvn.nl, onder vermelding van ‘opleiding implementatiecoach’.
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Achtergrondinformatie
Waarom implementatie van richtlijnen?
Richtlijnen zijn er om de kwaliteit van zorg te verbeteren
Richtlijnen helpen bij knelpunten die jij op je werk ervaart. Ze zijn gebaseerd op
wetenschappelijke kennis, op ervaringen en expertise uit de praktijk, en op ervaringen van
zorgvragers. Richtlijnen helpen jou om keuzes te maken voor betere zorg.
Evaluaties concluderen dat het gebruik van richtlijnen in de praktijk beter kan. Maar nieuwe
inzichten komen niet vanzelf bij zorgprofessionals. Daarom wil V&VN – met ondersteuning
van ZonMw - dit verbeteren met implementatiecoaches.
Beroepsvereniging V&VN biedt een geaccrediteerde opleiding tot implementatiecoach aan.
Speciaal voor wijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werken in de
wijkverpleging. Een implementatiecoach bevordert de toepassing van richtlijnen in de eigen
organisatie en verbetert daarmee de kwaliteit van zorg.
Wat zijn de voordelen voor jou?
- Je ontwikkelt kennis over richtlijnen en de implementatie volgens de laatste inzichten.
- Jij verbetert de verbinding tussen praktijk en beleid in jouw organisatie.
- Je fungeert als ambassadeur, vraagbaak en aanspreekpunt voor jouw collega’s om
het werken met richtlijnen te bevorderen.
- Je wordt een sparringpartner voor het management van jouw organisatie op het
gebied van kwaliteit van zorg, implementatie activiteiten en wat jij en jouw collega’s
daarbij nodig hebben.
- Je bent onderdeel van een extern netwerk van zorgprofessionals met kennis van
implementeren.
- Je draagt direct bij aan een verbeterde toepassing van richtlijnen en daarmee aan
betere kwaliteit van zorg.
Praktisch
Start:
Najaar 2021
Duur:
Achttien maanden
e
e
Programma 1 en 2 halfjaar: Acht scholingsdagen, onder begeleiding één tot twee richtlijnen
implementeren.
Programma opvolgend:
Verschillende terugkomdagen en intervisiebijeenkomsten
Persoonlijke coaching
Inhoudelijk:
Kennis: implementatie kennis- en vaardigheden
Persoonlijke ontwikkeling: persoonlijke effectiviteit, coachingen andere gespreksvaardigheden
Netwerk: netwerkopbouw en -onderhoud.
Wie kunnen er deelnemen?
Praktiserend wijkverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten die werken in de
wijkverpleging (HBO of hoger opgeleid) én lid van V&VN (of bereid lid te worden).
Voorwaarden voor deelname
Er zijn geen kosten voor de opleiding, maar wel een paar voorwaarden:
1. De medewerker en de organisatie zijn bekend met richtlijnen en begrijpen het nut en
de noodzaak ervan.
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2. Er is commitment van de direct leidinggevende en het bestuur. De werknemer krijgt
de kans om aan alle opleidingsdagen deel te nemen.
3. Er is commitment van de deelnemer. De medewerker is gemotiveerd om de opleiding
te volgen, wil investeren en implementatieactiviteiten in de organisatie uitvoeren.
4. Een aanmelding is na acceptatie bindend voor deelnemer en organisatie. Het traject
wordt afgemaakt.
5. De organisatie en deelnemer maken onderling afspraken. Bijvoorbeeld over
reiskosten, en of hij/zij de opleiding onder werktijd volgt. Deze kosten worden niet
vergoed vanuit het trainingsaanbod.
Er is een maximum van vijftien deelnemers. Meer dan vijftien aanmeldingen? Dan selecteren
we op basis van volgorde van inschrijving (en deelnemers die aan de omschrijving van de
voorwaarden voldoen).
Plaats
De opleiding is online en offline. Om te netwerken is het belangrijk om elkaar face-to-face te
ontmoeten. Maar dit moet wel veilig kunnen. De offline ontmoetingen zijn op het kantoor van
V&VN in Utrecht.
Data
Informatiebijeenkomst: dinsdag 18 mei 2021 van 15.00 tot 16.30, online.
2021
Bijeenkomst 1: Veiligheid en structuur
Bijeenkomst 2: Analyse van de context en
persoonlijk leiderschap
Bijeenkomst 3: Determinanten
2022
Bijeenkomst 4: Implementatie strategie
aansluitend op determinanten
Bijeenkomst 5: Implementatiestrategie
Bijeenkomst 6: Borgen en evalueren
Bijeenkomst 7: Verbreding implementatie
Bijeenkomst 8: Terugkomdag

Maandag 11 oktober
Woensdag 3 november
Dinsdag 23 november

Maandag 10 januari
Dinsdag 8 februari
Donderdag 17 maart
Maandag 25 april
Maandag 13 juni

Tijdsinvestering
Week 1 tot en met week 35 van het programma gemiddeld één dag per week.
Week 35 tot einde traject gemiddeld een halve dag per week.
Meer informatie?
Wij organiseren een informatiebijeenkomst voor werkgevers en potentiële deelnemers.
Aanmelden
Je meldt jezelf, met goedkeuring van jouw leidinggevende, aan via
programmabureauks@venvn.nl o.v.v. opleiding implementatiecoach. In een begeleidende
mail geef je een beknopte motivatie, hoofdleerdoel, huidige functie, organisatie en
lidmaatschapsnummer V&VN door.
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