
Communicatiebericht voor de nieuwsbrief voor wijkverpleegkundigen 

Training voor wijkverpleegkundigen als procesbegeleider intercollegiale toetsing 

Vind je dat jouw vak nog beter kan? Wil jij bijdragen aan betere indicatiestelling? Wil je jezelf verder 
ontwikkelen in jouw wijkverpleegkundige expertise? En wil  je collega’s hierin ondersteunen? Dan is 
dit iets voor jou!  

In opdracht van V&VN en in samenwerking met VWS, Actiz, ZorghuisNL, VNG, PFN en ZN biedt 
Collegamento Advies kosteloos deze online training aan. In het voorjaar 2021 zijn inmiddels vier 
groepen wijkverpleegkundigen met veel enthousiasme gestart met deze training. 

In het najaar 2021 starten we met zes groepen van acht wijkverpleegkundigen.  
- je wordt getraind tot procesbegeleider. Na drie trainingssessies kun je zelf intercollegiale 

toetsingsbijeenkomsten begeleiden en hiermee de kwaliteit van de indicatiestelling en het 
organiseren van zorg verbeteren 

- gedurende de training organiseer je met minimaal één groep wijkverpleegkundigen een 
aantal bijeenkomsten intercollegiale toetsing in jouw eigen organisatie of met collega’s in de 
regio. Je krijgt hierbij ondersteuning door Laura van Hooven en Annette de Ruite namens 
Collegamento  

- tijdens de terugkomdag deel je onderling tips en ervaringen, bespreken we vakinhoudelijke 
vraagstukken en staan we stil bij wat geleerd is uit de training en de praktijk 

- deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Met jou en de organisatie maken we afspraken 
over draagvlak, commitment en randvoorwaarden. 
 

V&VN is trekker van dit project en wil hiermee een actieve bijdrage leveren aan het ‘leren en 
verbeteren’ van wijkverpleegkundigen. Met als resultaat een toename van de kwaliteit van het 
cyclisch verpleegkundig proces. Deelname aan intercollegiale toetsing verhoogt de professionaliteit 
en verlaagt de ongewenste praktijkvariatie.  
 
Voldoe jij aan de volgende minimale voorwaarden? 

- HBO-V opgeleid als verpleegkundige 
- Minimaal twee jaar werkervaring als wijkverpleegkundige 
- Werkzaam als wijkverpleegkundige in de dagelijkse praktijk 
- Ervaring met alle CanMEDS-rollen 
 

Meld je dan aan! Dat kan via https://collegamento.nl/werving-procesbegeleiders-intercollegiale-
toetsing-vvn/ 

 
Er is de mogelijkheid om via het RVO gebruik te maken van de SOW-regeling voor een mogelijke 
bijdrage in een deel van de kosten van het volgen van de training: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/subsidieregeling-ondersteuning-wijkverpleging-sow 

Meer weten? Neem dan contact op met Annette de Ruiter adr@collegamento.nl of ga naar 
https://collegamento.nl/ 

 
 

 

 


