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Investeren in kwaliteit 

 

 

“Professionals die zorg verlenen aan kwetsbare ouderen in verpleeghuizen 
moeten zich toegerust voelen en voldoende deskundig zijn.  

 

Niet alleen zijn zij goed opgeleid en voeren ze werkzaamheden uit passend bij 
hun niveau; ook moeten zij gaandeweg hun loopbaan over voldoende 

mogelijkheden beschikken om zich te blijven ontwikkelen.” 

 

 

 

 

Uit: bestuurlijke afspraken: Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg: zinvolle daginvulling en deskundig 
personeel 
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Investeren in kwaliteit 
De cyclus uit Waardigheid en Trots 

In Waardigheid en Trots is de cyclus beschreven waarbinnen het 
opleiden van personeel een plaats hoort te hebben: 

 

(a) het maken van een analyse van de doelgroep cliënten en de te 
verwachten ontwikkelingen daarbinnen,  

(b)het beschrijven van de benodigde deskundigheden en competenties om 
aan de verwachte zorgvraag tegemoet te kunnen komen,  

(c) een analyse van het bestaande personeelsbestand en;  

(d)het maken of bijstellen van een strategisch wervings- en opleidingsplan.  

 

 Daarbij gaat het niet zozeer om het maken van plannen op papier, maar 
 om - vanuit een strategische visie op de toekomst van de instelling - de 
 analyse en het voeren van de dialoog over de juiste deskundigheid op alle 
 niveaus binnen de zorginstelling (strategische personeelsplanning) 
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Investeren in kwaliteit 

Wat halen wij hieruit? 

 

 Kennis en kunde is gevoeld aanwezig bij de medewerker om de 
zorg aan kwetsbare ouderen te kunnen verlenen; 

 Medewerkers moeten de mogelijkheden hebben om zich te kunnen 
blijven ontwikkelen; 

 Basis is een strategische visie op de toekomst van de instelling; 

Werkwijze: strategische personeelsplanning. 

 

Dus:  geen strategisch opleidingsplan zonder strategische    
  personeelsplanning?  
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1. Strategische 
personeelsplanning 
 
Een korte introductie over onze 
benadering 
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Essentie van Strategische Personeelsplanning 
Beeld | Betekenis | Beleid 

•Wat zijn de impactvolle 
ontwikkelingen intern en 
extern? 

•Wat is de strategische koers 
van onze organisatie? 

•Hoe ziet onze organisatie er 
in 2020 uit? 

•Welke zorg leveren we dan? 

•En op welke wijze? 

Beeld 

•Wat betekent dat voor 
mijn portfolio? 

•Wat betekent dat voor 
mijn personeelsbestand 
zowel kwantitatief als 
kwalitatief (kennis, 
ervaring, gedrag en 
competenties)? 

betekenis 
•Wat betekent dat voor 
mijn HR beleid? 

•Welke thema’s binnen 
het HR beleid zijn 
belangrijk?  

 

Beleid 
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Essentie van Strategische Personeelsplanning 
langs de lijn van de HR agenda 
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Essentie van Strategische Personeelsplanning 
Langs de lijn van de HR agenda 
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2. Strategische Opleidingsplan 
 
Wat hebben we te doen? 



Waar moet het SOP aan voldoen? 

 De plannen zijn vormvrij; geen voorgeschreven format 

 Inhoud wordt bepaald door de bestuurlijke afspraken 

 Toetsing door Cliëntenraad, Ondernemingsraad, VAR 

 

 Toetsing zorgkantoren: evaluatie van het plan en instemming 
uitvoering door voornoemde organen 

 

 In te dienen voor 1 mei en/ of 1 oktober 2016 (meerjarenplan) 

 

 Wat moet een strategisch opleidingsplan voor uw 
 organisatie echt opleveren? 

 

 

 

 

11 



12 

3. Strategisch Opleidingsplan 
 
Wat hebben we nodig? 



Wat hebben we nodig om een strategisch 
opleidingsplan op te stellen? 

Helder zicht: waar gaan we naar toe? 

Basis voor een strategische HR-agenda: 

1. Visie op ontwikkelingen in de toekomst 

2. Vertaling naar de strategie van de organisatie 

3. Vertaling naar thema’s voor HR 

 

En (vervolgens) voor een strategisch opleidingsplan: 

1. Visie op personeel (invulling goed werkgeverschap) 

2. Visie op leren (hoe) 

3. Visie op opleiden (doelstelling) 
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Wat hebben we nodig om een strategisch 
opleidingsplan op te stellen? 

 Samenhang met de HR-agenda; het thema opleiden staat niet alleen! 

 

 Samenwerking; wie is nodig om het plan op te stellen? 

 

 Samenwerkingspartners;  
hoe verleid je de Ondernemingsraad, de VAR, de Cliëntenraad? 

 

 Motivatie en middelen 

 

 Implementatie en borging 

 

 Goed zicht op de karakteristieken van je huidige personeelsbestand 
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Opleiden kwalitatief en kwantitatief bekeken 

1. Wat is de “delta” in kwalitatieve zin? 

• Waar staan we nu? 

• Wat moeten we altijd doen om “het huis op orde te hebben”? 

• Wat hebben we nodig om onze ambities te realiseren? 

 

Hebben we goed zicht op ons personeelsbestand?  

 

2. Wat is de “delta” in kwantitatieve zin? 

• Opleiden bekeken door de bril van uitstroom, doorstroom en 
instroom; hoeveel medewerkers moet ik opleiden en wat betekent 
dit in termen van inzetbaarheid en kosten? 

 

Hebben we goed zicht op ons personeelsbestand? 
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Wat hebben we nodig om een strategisch 
opleidingsplan op te stellen? 
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Strategische personeelsplanning met behulp 
van het scenariomodel 
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Het vertrekpunt 
Analyse van het personeelsbestand 
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Wat zijn aandachtspunten voor uw Strategisch OpleidingsPlan? 
• .. 
• .. 
• .. 



Leeftijdsopbouw 
De blik naar voren.. 
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Personeel in beweging 
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Personeel in beweging 
Draaien aan knoppen… 

 

 



Groei revalidatie:  
+5% per jaar gedurende 5 jaar 
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Personeel in beweging 
Draaien aan knoppen, wijziging functiemix 
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Wat zijn aandachtspunten voor uw Strategisch Opleidingsplan? 
• .. 
• .. 
• .. 
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5. Aan de slag, wat kan PFZW u 
ondersteunen? 
 
 



Wat kan PFZW om u te ondersteunen? 

1. Zicht op uw personeelsbestand  

 arbeidsmonitor 

 spiegelsessie 

 

2. Scenariomodel 

 

3. Ondersteuning in het opstellen van een Strategisch 
personeelsplan en bij Strategisch personeelsplanning 

  Maatwerk advisering en begeleiding 

  Scenariosessie ActiZ 

 

3. Masterclass strategische personeelsplanning ism ActiZ 
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Veel succes! 
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Onno Verbaas, 030 - 277 21 99 
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Chris-Jan.Leeuwenvan@pfzw.nl 


