
Je hebt meer in huis  
dan je denkt
Format werksessie infectiepreventie
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Waarom dit format?  

Herken je dit?
Je wilt in jouw organisatie duurzaam aandacht voor hygiënisch werken en het voorkomen van 
infecties. En je vindt het belangrijk om actie te ondernemen en om de basis op orde te krijgen en te 
houden. Het liefst samen met alle betrokkenen op het gebied van infectiepreventie. Samen hebben 
jullie immers veel kennis en kunde in huis. 

De recente uitbraken van Covid-19 hebben het belang en de urgentie van infectiepreventie en 
hygiënisch werken in de ouderenzorg benadrukt. Hoe pak je de draad weer op na een jaar waarin 
Covid-19 alle aandacht opeiste? 

Zet een stap verder met de werksessie ‘Je hebt meer in 
huis dan je denkt’
Met de toekomstgerichte werksessie ‘Je hebt meer in huis dan je denkt’ zet je een goede eerste 
stap. In een bijeenkomst van maximaal 3 uur versterk je de onderlinge samenwerking en maak je 
optimaal gebruik van de deskundigheid die in jouw organisatie aanwezig is. Je krijgt zicht op wat er 
nodig is om de samenwerking en de deskundigheid zodanig te versterken en te faciliteren dat deze 
beter tot hun recht komen. De sessie eindigt met heldere resultaten en concrete vervolgstappen. Een 
stimulerende doorstart waarmee de organisatie verder kan: verbindend, krachtig en inspirerend. 

Maak gebruik van de inzichten van collega’s
Dit voorjaar zijn er in acht zorgorganisaties geslaagde werksessies georganiseerd. Op initiatief en 
uitnodiging van ActiZ en ontwikkeld en uitgevoerd door ZiP company. 
De ervaringen en inzichten zijn verwerkt in dit format waarmee jouw organisatie nu zelf aan de slag kan. 

We wensen je heel veel succes. Maak er een mooie sessie van!
En heb je vragen of wil je een ervaring delen, stuur dan een berichtje aan Veronique Tubée:  
v.tubee@actiz.nl

Veronique Tubée (ActiZ)
Nicolet van Eerd en Patricia van den Brink (ZiP company)

mailto:v.tubee@actiz.nl
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Uitgangspunten en doelen 

De basis voor de werksessie 

Algemeen
•  Infectiepreventie vraagt doorlopend aandacht van iedereen.
•   Infectiepreventie vraagt om structurele aandacht, ook als het even goed gaat. 

Te vaak is een uitbraak aanleiding voor extra inzet, die daarna weer weg ebt. Zo blijft het dweilen 
met de kraan open.

•  De wijsheid om infectiepreventie duurzaam op de kaart te zetten is aanwezig in organisaties.  
Het is de kunst om die wijsheid te benutten.

•  In crisissituaties zoals de coronapandemie ontstaat vaak een commandostructuur met korte 
termijndoelen, terwijl een duurzame aanpak van infectiepreventie vraagt om lange termijndoelen.

• Eigenaarschap is op alle niveaus van de organisatie van belang.

Werksessie
•  Voor een succesvol resultaat is een diverse groep van medewerkers die een rol hebben op het 

gebied van infectiepreventie belangrijk. Denk aan: contactpersonen infectiepreventie, leden  
van de HIP, deskundige infectiepreventie, leidinggevende, bestuurder, cliënten en familie, onder-
steunende diensten, verzorgenden, huishoudelijk medewerkers, verpleegkundigen, specialist 
ouderengeneeskunde, behandelaren, staffunctionarissen, communicatiemedewerkers, etc.

•  Ieders mening doet er toe en alle perspectieven zijn de moeite waard. Het gezamenlijke beeld is 
meer dan de som der delen.

•  Om als zorgorganisatie de toekomst goed het hoofd te bieden is het van belang de diverse rollen  
en samenwerking op het gebied van infectiepreventie te versterken door:

 •  met alle betrokkenen op het gebied van infectiepreventie te kijken wat er geleerd kan worden 
van de afgelopen periode en hierover open het gesprek met elkaar aan te gaan;

 •  gezamenlijk te bouwen aan een structuur en cultuur op het gebied van infectiepreventie en 
hygiënisch werken die recht doen aan de visie van de organisatie en waarbinnen medewerkers 
worden gestimuleerd en gefaciliteerd om het juiste te doen;

 • kartrekkers te ondersteunen in het mee nemen van hun team in gedragsverandering.

Doelen
•  Gezamenlijkheid creëren over wat er te doen staat in de organisatie wat betreft het goed  

neerzetten van infectiepreventie voor de komende jaren.
• Energie opdoen om met het thema aan de slag te gaan.
• Basis leggen voor samenwerking tussen de diverse betrokkenen.
• Heldere afspraken maken.
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Stappen
Stap 1 
Oriëntatie  
'Is de werksessie iets voor ons?'

Doel
• Verkennen of de aanpak zinvol en bruikbaar is.
• De situatie rond infectiepreventie op dit moment in de organisatie duidelijk krijgen.  
• Vaststellen wat de organisatie nodig heeft. 
•  Een beeld krijgen op basis waarvan een besluit kan worden genomen of er wel/niet 

een sessie georganiseerd wordt.

  
Redenen voor de acht organisaties uit de pilot om een werksessie 
te organiseren:
•  Alle aandacht is uitgegaan naar Corona het afgelopen jaar. De infectiepreventie-

commissie heeft stil gelegen en moet een doorstart maken. Daar kunnen we wel 
wat hulp bij gebruiken.

•  Onze zorg is dat, nu de vaccinaties op gang komen, de aandacht voor hygiënisch 
werken en infectiepreventie afneemt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle 
medewerkers zich bewust zijn van het belang van hygiënisch werken en infectie-
preventie, ook als de pandemie bestreden is?

•  We weten dat er van alles moet gebeuren op het gebied van infectiepreventie;  
de bijeenkomst zou kunnen helpen om zaken te prioriteren.

•  Betrokkenheid voor het thema vergroten, breder draagvlak creëren.
•  Met elkaar stilstaan bij wat goed is gegaan het afgelopen jaar en wat we willen 

behouden. Wat is blijven liggen en moet worden opgepakt? En wat kunnen we 
loslaten?

•  Hoe kunnen we zorgen dat de gedragsverandering blijft?
•  Boost geven aan de CIP-pers. Zij zijn tijdelijk ‘overruled’; nu moeten zij weer terug 

in positie komen. Wat is daarvoor nodig?
•  Hoe kunnen we continuïteit realiseren op dit thema. Het gaat over SAMEN, hoe 

pakken we het op, hoe houden we het levend, hoe realiseren we eigenaarschap 
want dat is het doel voor de komende jaren, visie!

•  Deze bijeenkomst draagt bij aan de motivatie van collega’s om hygiënisch te werken.
•  Hoe onderstrepen we het belang van infectiepreventie en hoe zorgen we dat de 

medewerkers gemotiveerd zijn om er continue aan te werken. Wat kunnen we 
dus leren en wat kunnen we doen om het bewustzijn te versterken?

•  Tijdens de crisis, van boven naar beneden (oude valkuil) zeggen ‘je moet je zo 
gedragen’ werkt voor de korte termijn, maar op de lange termijn wil je natuurlijk 
dat mensen enthousiast zijn en zelf verantwoordelijkheid en initiatief nemen.
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Wie deden er mee? Voorbeeld 1 
• Zorgmanager
•  Teamverpleegkundige Wonen met Zorg / infectiepreventie adviseur Hygiëne 

kwaliteit medewerker / infectiepreventie adviseur Teamleider restaurant
•  Medewerker huishouding
• Verzorgende IG
• Teamverpleegkundige groepswonen
• Helpende plus
• Woonzorgassistent
• Leerling

Wie deden er mee? Voorbeeld 2 
• Teamleider facilitair
• 1e geneeskundige
•  Externe infectiepreventiedeskundige Woonbegeleider
• GRZ-verpleegkundige
• Verzorgende 
• Verzorgende IG
• Teamcoördinator
• Adviseur Kwaliteit 
• Bewoner

Stap 2  
Voorbereiding

Doel 
• Vaststellen wat met de werksessie bereikt moet worden.
•  De werksessie zo organiseren dat hij aansluit bij de context  

en de behoefte van de organisatie. 
• Afspreken wie er uitgenodigd worden.

Aandachtspunten
• Concreet zijn in wat we willen bereiken.
• Wie gaan we betrekken?
• Wie leidt de sessie?
• Online of een fysieke bijeenkomst?
• Voorbereidende opdracht?
•  Passende manieren om met elkaar in gesprek te gaan: positieve en negatieve 

ervaringen met bepaalde manier van werken/werkvormen?
• Datum en tijdstip plannen.
• Verdere concrete afspraken: eisen aan de zaal, hulpmiddelen, catering e.d.
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Stap 3  
Uitnodiging en voorbereidende  
opdracht

Doel
• Heldere informatie over het wat, waarom en hoe.
• Inspireren en motiveren om een aandeel te leveren.

Ingrediënten voor een uitnodiging
In de pilotorganisaties zijn de deelnemers vaak eerst persoonlijk benaderd met uitleg 
over aanleiding tot en doel van de werksessie. Dit werkte goed. 
Ingrediënten voor een schriftelijke uitnodiging die daarna volgt:
•  Benoemen wat de aanleiding is voor de organisatie om deze werksessie te organiseren. 

Bijvoorbeeld: een acute pandemie als Covid-19 en/of het wereldwijde probleem van 
steeds resistenter wordende bacteriën voor antibiotica. Dit benadrukt de urgentie 
van hygiënisch werken en infectiepreventie. De organisatie wil actie ondernemen om 
de basis op orde te krijgen, want  ………. (hier de eigen situatie benoemen, zoals 
bijvoorbeeld de vele wisselingen van contactpersonen). Ook kan genoemd worden 
hoe belangrijk het is na een pandemie om de aandacht voor hygiënisch werken en 
infectiepreventie vast te houden.

• Noemen wie/welke functies zijn uitgenodigd en waarom deze personen belangrijk zijn.
• Doel van de bijeenkomst benoemen.
•  Manier van werken: met alle betrokkenen op het gebied van infectiepreventie en 

hygiënisch werken kijken wat er geleerd kan worden van het afgelopen jaar, en 
hierover open het gesprek aan gaan. Met elkaar stilstaan om vooruit te komen. Ieders 
deskundigheid wordt benut.

• Het programma toevoegen.
• Kiezen jullie voor een voorbereidende opdracht? Zet deze dan ook in de uitnodiging.

Voorbereidende opdracht?
Voorbeelden van voorbereidende opdrachten:

•  Ieder vragen een voorwerp mee te nemen dat symbool staat voor zijn of haar rol 
op het gebied van infectiepreventie.

• ‘ WAUW en AU’ (zie draaiboek en bijlage) vooraf met het eigen team doen.  
Wat gaat al goed en wat kan beter?

•  Foto’s laten maken van wel en niet wenselijke situaties.
• In het eigen team vooraf bespreken wat aan bod moet komen in de werksessie.
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Stap 4 
Draaiboek opstellen 

Doel
• Gestructureerde en haalbare aanpak.
• Goede tijdsindeling en duidelijk welke middelen er nodig zijn. 
• Rollen zijn verdeeld.

Bij de voorbereiding van de werksessies in de acht deelnemende organisaties heeft  
een gestructureerd draaiboek bijgedragen aan een goed resultaat. Juist vanwege het 
interactieve karakter van de bijeenkomst is het vooraf op papier zetten van de aanpak 
heel belangrijk. Zo zorg je dat iedereen aan bod komt en er doelgericht gewerkt wordt.
Verderop in dit format staat een voorbeeld van een draaiboek.

“Het is opvallend  

dat we in korte tijd zoveel met  

al die collega’s hebben besproken.  

We zijn verrast dat dit in 1 middag 

gelukt is. Dat kwam ook door de 

strakke tijdsplanning en de manier 

van werken. Iedereen  

deed mee.”
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Stap 5 
Uitvoering werksessie met  
behulp van een draaiboek

Hieronder staat een voorbeeld van een draaiboek voor een bijeenkomst van 2 ½ uur 
voor acht tot veertien deelnemers. Bij een grotere groep deelnemers is het van belang 
om meer tijd per onderdeel te nemen of in meer subgroepen te werken. Let goed op de 
samenstelling van de groep en ook van de subgroepen. Zorg voor een mix van functies 
en verschillende perspectieven. 

Tijd Werkvorm Nodig

5 min Welkom, aanleiding en doel van de bijeenkomst
Door bestuurder of voorzitter HIP of de organisator 
van de bijeenkomst.

5 min Programma en voorstellen van degenen die de 
bijeenkomst faciliteren

PP

15 min Waarom ik infectiepreventie belangrijk vind
Deelnemers laten een voorwerp zien uit hun eigen 
omgeving waarbij ze iets vertellen over hoe zij hun 
rol zien op het gebied van infectiepreventie en waar 
ze in de praktijk tegenaan lopen.

Voorwerpen van  
de deelnemers zelf

15 min Waarom doen ze niet gewoon wat ik zeg?
Interactieve presentatie over gedragsverandering 
in relatie tot infectiepreventie door een interne  
of externe deskundige. Wat maakt gedrags- 
verandering op dit thema zo lastig? En wat  
helpt om gedrag vast te houden?

 

35 min

Stilstaan om vooruit te komen
Infectiepreventie binnen de organisatie  
in de schijnwerpers. In gesprek in  
subgroepen met de werkvorm 
 ‘ WAUW’ en ‘AU’. Zie bijlage. 

Aan de slag in de subgroepen

“Er is weer meer  

bewustwording en erkenning  

van de belangrijkheid van dit 

thema in onze organisatie.” 

“Het is een zetje in de goede 

richting geweest. Hier kunnen  

we op voortbouwen.”
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Tijd Werkvorm Nodig

15 min Uitwisseling
Plenair korte terugkoppeling; de twee belangrijkste 
punten noemen per groep. Deze van alle subgroepen 
verzamelen. Door samen kritisch te reflecteren op hoe 
het er voor staat, ontstaat er een helder en gedeeld 
beeld op het thema vanuit alle perspectieven.
Afrondend: wat valt op, kijkend naar de uitkomsten 
van de 3 subgroepen. Wat is het gedeelde beeld?

Flaps met  
conclusies  
per subgroep

20 min Vertaling naar de toekomst
Ieder neemt de tijd om het voorgaande even te 
laten bezinken en op basis daarvan de volgende zin 
af te maken: ‘Wat ik zou willen voor de komende 
jaren is…… (concrete acties en
plannen). En mijn rol daarbij is….’.
Dat mag opgeschreven, getekend, of wat dan ook 
worden. Hiervoor krijgen de deelnemers 5 min de tijd.
Daarna presenteren de deelnemers kort hun 
ideeën aan elkaar.

Flap met verzamelde 
suggesties

10 min Conclusies en vervolgafspraken
Initiatiefnemers voor deze bijeenkomst benoemen 
hun conclusies n.a.v. vandaag en zeggen hoe 
verder gaat worden gewerkt aan wat er vandaag 
bereikt is.

“Resultaat is dat we  

een jaarplan voor de H&I  

commissie hebben opgesteld met  

een duidelijke structuur. We hebben  

hierbinnen een taakverdeling gemaakt  

met de commissieleden, Hygiëne-  

contactpersonen zijn aangesteld,  

er is een auditsysteem ingericht,  

werkinstructies zijn herschreven  

en nog veel meer.”
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Stap 6
Evaluatie

Doel
• Samen vaststellen wat de bijeenkomst heeft opgeleverd. 
• Afspreken wat nodig is voor de voortgang en wat de vervolgstappen zijn.

Deze stap – de evaluatie – is essentieel om de uitkomsten van de werksessie te  
vertalen naar de doelen voor de langere termijn. Een valkuil is dat de organisatoren  
vaak blij verrast zijn door de resultaten, de hoeveelheid input en het meedenken van 
iedereen. Maar dat zij vervolgens weer alleen verder gaan met het thema. Terwijl er  
– zo is tijdens de pilot gebleken - grote behoefte en bereidheid zijn om mee te denken en 
te ontwikkelen. Gebruik de wijsheid en deskundigheid van de deelnemers niet  
alleen tijdens de werksessie, maar ook daarna.

“Wij zijn een week na de 

werksessie met de initiatief- 

nemers bij elkaar gekomen.

Toen zat de spirit er nog in.  

Zo fijn dat mensen enthousiast 

zijn over het thema.”

Voorbeelden van resultaten: 
•  De werksessie leverde input voor het meerjarenplan en heeft de commissie 

gereactiveerd. Er zijn nu medewerkers die actief meedenken en mee lezen;  
zij vormen een actieve werkgroep die met de commissie meedenkt en  
mee kan lezen. Inmiddels heeft het bestuur het gezamenlijke geschreven 
beleidsplan omarmt.

•  De teamleiders van de zorg en de huishouding gaan samen een scholingsplan 
maken.

•  De contactpersonen infectiepreventie denken mee over een versterkte 
ondersteuningsstructuur en scholing.

• Een groepje medewerkers heeft geholpen bij het stellen van prioriteiten.
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Stap 7 
Willen we een vervolgsessie?

Doel
Vaststellen of een vervolgsessie gewenst is. 

Bij het grootste deel van de pilotorganisaties is er behoefte aan een vervolgsessie  
na een aantal maanden. Waarom willen zij dat?
• Borgen van afspraken en resultaten.
• Draagvlak vergroten.
• Prikkel geven voor duurzame aanpak.

Tips van de deelnemers
• Maak de sessie niet te groot in aantal deelnemers.
• Zorg voor goede informatie vooraf.
• Bespreek casuïstiek die herkenbaar is uit de praktijk.
•  Het is heel fijn om een externe begeleider bij de sessie te hebben die de  

bijeenkomst voorzit en helpt om de groep in te laten zien waar ze op dit moment 
staan en die meedenkt in waar ze naar toe willen en wat daar dan voor nodig is.

• Betrek een bewoner of familie.
•  Bewaar de resultaten goed (ook wat op flaps is gezet) en zorg dat de deelnemers 

dit krijgen. 

"Omdat de eerste  

werksessie zo’n goede 

 aanzet heeft gegeven, willen  

we graag een tweede sessie 

plannen. Daarin willen we werken 

aan het verder vergroten van 

draagvlak en het concretiseren  

van de afspraken."
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“Mijn wens:  

voor het team huishouding  

ook een cursus, zodat er duidelijk-

heid is en we nog meer een eenheid 

kunnen vormen. En er voor ieder-

een weer even duidelijkheid  

is hoe zo hygiënisch mogelijk  

te werken.”

De waarde van de werksessie

Wat maakt de bijeenkomst zo waardevol? 
Maakt een bijeenkomst van maximaal 3 uur het verschil? Wij denken van wel. 
Doordat het gesprek dwars door de organisatie heen plaatsvindt, ieders perceptie ertoe doet en ieder  
wordt gewaardeerd om zijn/haar ideeën en mening, spelen hiërarchie en status nauwelijks een rol.  
Dit maakt dat er open en wederkerig met elkaar wordt gesproken en alles op tafel kan komen.
De werkvormen in de bijeenkomst zijn erop gericht om iedere deelnemer continu te betrekken en aan  
het woord te laten. Daarmee worden bestaande overlegstructuren en -patronen ook doorbroken.
Het levert eyeopeners op: je kunt veel leren door goed naar collega’s te luisteren die op andere plekken  
in de organisatie werken en andere ervaringen hebben.

De werksessie is hierdoor een efficiënte en effectieve manier om de wijsheid op basis van het geleerde  
in het verleden te benutten voor de toekomst.

“Mijn wens:  

betrek ons als bewoners  

en familie meer bij het 

hygiëneplan. Wat kunnen wij 

doen en wat wordt er van 

ons verwacht?” 

“Mijn wens:  

aantoonbaar minder  

uitbraken over 5 jaar. Te bereiken 

door extra aandacht te vragen 

voor infectiepreventie, extra 

scholing aan te bieden. Een  

helder resultaat, bijvoorbeeld  

een jaar zonder Noro.”
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Bijlage werkvorm WAUW en AU

In kaart brengen hoe het er voor staat 
WAUW EN AU

Korte beschrijving
Deze werkvorm is bedoeld om iedereen mee te laten denken en verantwoordelijkheid te laten nemen 
voor het vasthouden van wat goed gaat en het verbeteren van wat beter kan. 
Je kunt hem gebruiken om het thema ‘Hygiëne en infectiepreventie’ goed op de kaart te zetten.  
En als start van een verbeteraanpak.

Werkwijze
Verdeel een vel van een flip-over met een stift in tweeën. 
Op de bovenste helft schrijf je WAUW; op de onderste helft AU.

• Geef iedere deelnemer een stapeltjes post-its en een stift.
•  Vraag de deelnemers een paar positieve momenten (WAUW) op het gebied van  

hygiënisch werken te bedenken.
•  Vraag daarna om dit ook te doen voor pijnlijke momenten (AU) op het gebied van  

hygiënisch werken.
• Laat deze verschillende momenten op een post-it (op iedere post-it 1 moment) noteren.
• Laat ieder om de beurt naar voren komen, de post-its ophangen en uitleg geven.
• Vraag als iedereen klaar is, aan de groep wat opvalt.
• Kies met de groep 1 of 2 punten waar het de komende maand(en) verbetering in wil gaan brengen.

Varianten
• Laat het bovenstaande in subgroepen doen.
•  Laat de deelnemers in 2-tallen nadenken over en opschrijven wat ze goed vinden gaan en  

wat er beter kan. Daarna inventariseer je met de hele groep wat er bedacht is en jij of iemand  
van het team schrijft alle punten op de flap.

Waar je op moet letten 
Mensen aan elkaar laten vertellen, niet aan jou als gespreksleider.
Stimuleer een open houding; eerst luisteren en dan vragen stellen.
Het gaat om situaties die de deelnemers tijdens het werk zijn tegengekomen. Noem eventueel  
een aantal voorbeelden van hygiënisch werken om ze op weg te helpen. 
Begin, welke variant je ook gebruikt, altijd met de positieve momenten (WAUW), want daar krijgen  
de deelnemers een goed gevoel van en ook trots. Dan is het gemakkelijker om het te gaan hebben 
over wat er niet goed gaat.



Colofon

Dit format wordt u aangeboden door ActiZ

Met dank aan de deelnemende organisaties:
• Stichting Ludgerus
• Zorgcentra De Betuwe
• De Koperhorst
• Het Parkhuis
• Viva! Zorggroep
• Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom
• Zorgspectrum Het Zand
• de Zorgboog 

Format ontwikkeld door ZiP company in opdracht van ActiZ 
Opmaak hollandse meesters, Utrecht

© november 2021
Deze uitgave mag zonder toestemming van ActiZ voor niet-commercieel gebruik
worden gedownload. Afzonderlijk gebruik van het beeldmateriaal is niet toegestaan.
Voorts alle rechten voorbehouden.

Disclaimer

Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen.

Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie in deze uitgave onjuistheden en/of onvolkomenheden

bevat. ActiZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden

en/of onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

branchevereniging van zorgorganisaties
verpleeghuiszorg | zorg thuis | revalidatie en herstel | jeugd

http://hollandsemeesters.nl

