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Samenwerkingsverband SwitchZ  

 

Het samenwerkingsverband SwitchZ bestaat uit de volgende partners: 

 Thebe: VVT organisatie 

 De Wever: VVT organisatie 

 Riethorst Stromenland: VVT organisatie 

 Prisma: GHZ organisatie 

 Bureau G&D: opleidingsorganisatie MBO (niet bekostigd) 

 Avans deeltijd: opleidingsorganisatie HBO-V 

 

Arbeidsmarktprobleem 

 

Bij de samenwerkende zorgorganisaties van SwitchZ staan er in het voorjaar 2018 honderden 

vacatures open, met name voor verzorgenden en verpleegkundigen. De verwachting is dat 

door de ontwikkeling van de personeelsopbouw (leeftijd) van het zittend personeel en de 

toenemende zorgvraag, dit vraagstuk de komende jaren groter wordt.  

 

Doelgroepen 

 

SwitchZ wil het arbeidsmarktpotentieel vergroten door het aanboren van nieuwe doelgroepen. 

Naast de bol- en bbl-opleidingen voor jongeren richten de organisaties zich o.a. op volwassen 

zij-instromers, vroegtijdig schoolverlaters en agogisch opgeleiden.  

 

Driemaal SwitchZ 

 

SwitchZ voor kandidaten: verandering van baan/situatie naar leren en werken in de zorg met 

eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit. 

SwitchZ voor zorgorganisaties: meer opleidingsverantwoordelijkheid, inrichten van 

leerwerkplaatsen, realiseren van randvoorwaarden en open leercultuur, samenwerking met 

andere organisaties. 

SwitchZ voor opleidingsorganisatie: maximale afstemming op praktijk en volwassen studenten 

binnen landelijke kaders, blended learning, flexibiliteit, e-coaching. 

 

Instrument opleiden 

 

Het instrument dat op MBO niveau wordt ingezet is de initiële dubbelkwalificerende opleiding 

Verzorgende-IG VVT/ MZ- Begeleider Specifieke Doelgroepen en de MBO opleiding 

Verpleegkunde-VVT van Bureau G&D, via de (niet bekostigde) derde leerweg.  

Kenmerken: 

 Volwassenenonderwijs, 23 +, instroom mbo werk- en denkniveau. 

 Verkorte leerweg, intensief programma, intensieve begeleiding. 

 Flexibele routes, roulatie. 

 Praktijkleren vanaf dag 1, leerwerkplaatsen centraal, werkbegeleider, leermeester. 

 Blended leren, themabijeenkomsten, e-coaching, peergroup. 

 

Proces 

 

Bestuurlijk draagvlak van betrokken organisaties. Draagvlak tussen en binnen organisaties. 

Projectstructuur met gemixte werkgroepen en verantwoordelijkheden (vergt vertrouwen in 

elkaar!). 

Aan de slag (durven), niet alles vooraf dichtregelen. 

 

HR 

 

Vanaf dag 1 salaris, afgestemde leer-arbeidsovereenkomst, in dienst van een van de 

zorgorganisaties. Deels bovenformatief, baangarantie bij een van de deelnemende 

zorgorganisaties. Zorgorganisatie betaalt de opleiding. 

 

Informatie: www.switchz.nl 

Zorgorganisaties en HBO traject: Mijke Aarnoudse, m.aarnoudse@thebe.nl 

Opleidingen MBO: Bureau G&D, Martin Gloudemans, m.gloudemans@gdnet.nl 
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