
   

1 
 

Voucherregeling – Zorgnetwerk ABR Utrecht 
    
  
VOORWAARDEN AANVRAAG  
 

De voucherregeling is bedoeld voor ingroeitaken binnen de cure, care of publieke gezondheid in de regio 
Utrecht. Een ingroeitaak is een reguliere taak op het gebied van antibioticaresistentie (ABR) die binnen een 
instelling nog onvoldoende is ingevuld. Met ingroeitaken1 worden bedoeld:   

a. Uniformeren van metingen in hun organisatie en informatieaanleveringen aan onder andere het RIVM; 
b. Delen van aanpak infectiepreventie met het regionaal zorgnetwerk ABR; 
c. Delen van informatie met actoren binnen het regionaal zorgnetwerk ABR (onder andere over dragerschap 

en resistentie); 
d. Uitvoering geven aan transmurale werkafspraken binnen de regio; 
e. Bij- en nascholingen intensiveren en toegankelijk maken voor het regionaal zorgnetwerk ABR; 
f. Het uitvoeren van audits binnen hun organisatie op kwaliteit van de intramurale infectiepreventie.  

Om deze taken te kunnen oppakken en integreren in het reguliere ABR programma, kunnen instellingen 
aanspraak maken op de voucherregeling. Met een voucher kunnen zij externe expertise inschakelen om 
invulling te geven aan de ingroeitaak. Per zorginstelling kan er een voucher van maximaal € 5.000,-  
aangevraagd worden.   

Aanvragen verlopen via het Regionaal Coördinatieteam (RCT)  van het Zorgnetwerk ABR Utrecht. Het RCT 
beoordeelt binnen 14 dagen of de aanvraag voldoende past binnen de doelstellingen van de ingroeitaken en 
van het ABR programma, en of wordt voldaan aan de hieronder gestelde voorwaarden. Er is een beperkt aantal 
vouchers beschikbaar die op volgorde van indiening worden beoordeeld.  
Voorwaarden 
• De aanvraag wordt ingediend door één partij. Deze partij is eindverantwoordelijk en verzorgt het 

procesverslag. De aanvrager is een in de regio Utrecht gevestigde rechtspersoon.  
• De looptijd is maximaal 3 maanden. De looptijd gaat direct na toekenning van de voucher in.  
• De omvang van de voucher is maximaal € 5.000,- inclusief btw.  
• Een afschrift van de offerte van de in te schakelen expert wordt meegestuurd bij de aanvraag.  
• De aanvragende partij levert uiterlijk 4 maanden na toekenning van de voucher een procesverslag in 

(volgens aangeleverd format). Hierin wordt o.a. beknopt beschreven of en hoe de voucher heeft 
bijgedragen aan a) vergroten van kennis b) verbeteren van ABR beleid c) versterking samenwerking in de 
regionale zorgketen.  

• De resultaten worden gepubliceerd op de website van het zorgnetwerk en gedeeld met andere 
zorgnetwerken om daarvan te kunnen leren. 

 
Aanvragen van een voucher  
• U neemt zelf contact op met de expert en maakt onderling afspraken.  

Let op: de expert is niet als medewerker werkzaam binnen uw organisatie. Het betreft externe expertise. 
• U dient uw aanvraag in via het contactformulier op de website. Op het contactformulier vermeldt u de titel 

van uw ingroeitaak en de naam van de expert die u in wilt huren. Daarnaast voegt u de volgende verplichte 
bijlagen (in PDF) toe:  

- Aanvraagformulier (format op website)  
- Offerte van de expert / extern bureau 

 

                                                             
1 Zie Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale zorgnetwerken abr, https://wetten.overheid.nl/BWBR0041906/2019-06-29 
 


