
 

Voucherregeling IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-
Nederland voor de langdurige zorg 
 

Inleiding 
Het Zorgnetwerk voor Infectiepreventie en tegen Antibioticaresistentie voor Zuidwest-Nederland wil 
graag organisaties in de langdurige zorg in haar regio ondersteunen op het gebied van 
infectiepreventie. Met name binnen kleinere zorgorganisaties kan het uitdagend zijn om 
infectiepreventie goed te organiseren en ook om toegang tot de juiste hulpbronnen qua kennis en 
deskundigheid te krijgen. Om die organisaties op weg te helpen, bieden wij een voucherregeling aan. 
Met deze voucher geven wij organisaties financiële ondersteuning bij het opzetten van interne 
scholing en deskundigheidsbevordering. Wij willen daarmee zorgorganisaties ondersteunen om de 
kwaliteit van infectiepreventie naar een hoger niveau te tillen en infectiepreventie structureel onder de 
aandacht te brengen.  
 

Ondersteuning 
Er worden financiële middelen beschikbaar (max. € 2.000,-) gesteld om regionale deskundigen in te 
huren voor scholing. Hierbij kun je denken aan een scholing voor aandachtsvelders/contactpersonen 
infectiepreventie (CIP-ers). Maar je kunt de scholing ook gebruiken om specifieke locaties of 
afdelingen te scholen op het gebied van infectiepreventie.  
 

Meedoen? 
Lees onderstaande voorwaarden. Heeft jouw zorgorganisatie interesse, maar heb je nog een aantal 
vragen? Laat het ons weten door te mailen naar abr.zwn@erasmusmc.nl. Wil je direct een aanvraag 
doen? Dan kan je gebruik maken van het deelnemersformulier op onze website en deze mailen naar 
abr.zwn@erasmusmc.nl.  
 

Voorwaarden 
Voor deelname aan de voucherregeling gelden de volgende voorwaarden:  

- De aanvraag wordt ingediend door één partij. Deze partij is eindverantwoordelijk en verzorgt 
het procesverslag. De aanvrager is een in Nederland gevestigde rechtspersoon met 
aantoonbare regiobinding. Daarnaast is de aanvrager een zorgorganisatie binnen de 
langdurige zorg in de IP&ABR Zorgnetwerk regio Zuidwest-Nederland. 

- De omvang van de voucher is maximaal € 2.000,- inclusief btw. Afwijken van dit bedrag is in 
uitzonderlijke situaties mogelijk in overleg.  

- De zorgorganisatie neemt zelf contact op met de expert die de training gaat verzorgen en 
maakt onderling praktische afspraken. Het zorgnetwerk kan wel tips geven voor experts 
werkzaam in de regio Zuidwest Nederland die de training kunnen geven.  

- Na afloop van de scholing vullen de deelnemers een korte evaluatie in. Desgewenst is er een 
voorbeeld van een evaluatieformulier beschikbaar.  

- De deelnemersverklaring wordt ondertekend door de Raad van Bestuur of verantwoordelijk 
manager van de deelnemende organisatie.   

- De looptijd is maximaal 9 maanden. De looptijd gaat direct na toekenning van de voucher in.  
- De aanvragende partij levert uiterlijk 10 maanden na toekenning van de voucher een kort 

procesverslag aan (volgens het aangeboden format). Daaraan worden bijvoorbeeld de 
gebruikte PowerPoint presentatie en een foto van de scholing toegevoegd. Het procesverslag 
geeft weer hoe de voucher heeft bijgedragen aan het verbeteren van beleid of de naleving 
daarvan op het gebied van infectiepreventie . 

- Als het budget uit het fonds vergeven is stopt de regeling.  
 
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden voor de ondersteuning in het organiseren van interne 
scholingen met regionale deskundigen: 

- Het beschikbare format met de thema’s voor de scholing en de link naar het zorgnetwerk 
wordt gebruikt bij de scholing; 
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- In het template ‘urenverantwoording’ staat welke verantwoording aangeleverd moet worden; 
- De afdeling creëert ruimte in de vorm van tijd zodat de geschoolde medewerkers 

daadwerkelijk aandacht kunnen geven aan hun verplichtingen; 
- De afdeling staat open voor de inbreng van de geschoolde medewerkers en probeert actief 

met deze inbreng aan de slag te gaan.  

 


