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INLEIDING 
 
In april 2018 heeft minister de Jonge van VWS het programma Thuis in het Verpleeghuis bekend 
gemaakt. Kern van dit programma is de implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuizen teneinde 
de zorg voor ouderen merkbaar te verbeteren. Specifiek voor verpleeghuizen komen aanzienlijke 
middelen beschikbaar. Structureel wordt nu en de komende jaren € 2,1 miljard beschikbaar gesteld om 
te voldoen aan de nieuwe normen voor goede zorg en het oplossen van knelpunten daarbij. In 2018 is 
al de eerste tranche van € 435 miljoen in de budgetten opgenomen en maken zij reeds onderdeel uit 
van de inkoopafspraken tussen zorgaanbieders en de zorgkantoren. De implementatie van het 
kwaliteitskader heeft daarmee een forse impact op het arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt in de V&V. 
Voor elke regio is dit een complex vraagstuk dat niet kan worden opgelost door een individuele 
organisatie. Het vraagt om een krachtige samenwerking tussen aanbieders, zorgkantoren, 
onderwijsinstellingen en gemeenten. Zo ook in de regio Groningen.  
 
In dit convenant zijn door aanbieders onderling, in samenspraak met het zorgkantoor, 
onderwijsorganisaties en de werkgeversorganisatie, bindende afspraken gemaakt om de komende 
jaren de handen in één te slaan. De afgelopen maanden is door partijen hard gewerkt om op 
verschillende topics aanpakken te bedenken die bijdragen aan de opgave voor iedere individuele 
aanbieder. In Groningen is gekozen voor een hands-on aanpak met duidelijke speerpunten. Daarbij 
zoekt de regio nadrukkelijk de verbinding met dat wat er regionaal en sector breed reeds is ontwikkeld 
en vastgelegd in het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). De werkgeversorganisatie 
Zorgplein Noord heeft de opdracht om het RAAT in de regio sector breed op te zetten. Er moeten 
duurzame, innovatieve oplossingen worden gezocht ten behoeve van het behoud van professionals, het 
aantrekken van nieuwe professionals en een optimale inzet van professionals. 
 
Het zorgkantoor Menzis heeft vanuit haar zorgplicht een faciliterende rol en de verantwoordelijkheid om 
zorgaanbieders waar nodig extra te prikkelen of zelfs aan te jagen om uitvoering te geven aan de 
implementatie van het kwaliteitskader. Dit convenant is daarmee een onderlegger voor de 
kwaliteitsplannen van individuele aanbieders en de inzet van het kwaliteitsbudget en transitiemiddelen. 
Het convenant vormt daarmee een belangrijke inhoudelijke leidraad voor de inkoop van de zorg voor 
2019 en de jaren daarna.  
 
Dit convenant is een eerste proeve van de sterke wil om samen te werken in de regio. Bestuurders 
hebben nadrukkelijk aangegeven om zich niet te willen verliezen in vergaande analyses en 
“plannenmakerij”. Daarom biedt dit convenant een set bindende afspraken gekoppeld aan concrete 
ambities en acties op diverse sporen. 
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RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 
 
Onder dit plan van aanpak liggen een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten ten grondslag die 
door alle deelnemende partijen worden onderschreven: 
 
Het belang dat elke organisatie openheid betracht over de personele situatie. 
Alle partijen onderschrijven het belang om open naar elkaar te zijn over de personele situatie. Partijen 
zullen daarom consistent meewerken aan de periodieke uitvraag van cijfers rond instroom, uitstroom, 
verzuim en verloop. Dit is van belang om enerzijds de actuele regionale situatie te monitoren en 
anderzijds de beweging te volgen. 
 
De bereidheid om elkaar te helpen en van elkaar te leren ten behoeve van een goede 
personeelsvoorziening. 
Alle partijen hebben de bereidheid om succesvolle aanpakken en interventies om medewerkers te 
werven, productiever en vitaler te laten zijn en te behouden, met elkaar te delen. Daarnaast beloven 
partijen elkaar als ze door een gezamenlijk bepaalde ondergrens gaan elkaar (tijdelijk) te helpen in de 
personeelsvoorziening. 
 
Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden 
Partijen kunnen elkaar beconcurreren op kwaliteit, eigenheid en cultuur, maar in de samenwerking 
zullen ze elkaar onderling niet beconcurreren door middel van het eenzijdig opstellen van betere 
arbeidsvoorwaarden in geval van het aantrekken van nieuwe medewerkers.  
 
Gezamenlijk de uitstroom binnen de regio beperken en instroom versterken 
Partijen spreken af dat zij gezamenlijk optrekken in activiteiten die bijdragen aan een betere instroom 
van nieuwe medewerkers, zowel binnen als buiten de regio. Tevens geldt dit voor de aanpakken om de 
uitstroom te beperken. In de regel betekent dit bijvoorbeeld de opzet van gezamenlijke acties en/of 
campagnes voor werving of aanpakken voor leeftijdsbewust beleid. 
 
Plan van aanpak betekent vrijmaken van menskracht 
Elke deelnemende partij investeert menskracht voor de inspanningen om te komen tot de inzet van 
acties, het monitoren van de voortgang en het besturen van het samenwerkingsproces 
 
Permanente evaluatie van de voortgang 

Partijen spreken af dat de resultaten van de inspanningen navolgbaar worden gemaakt voor financiers 
en beleidsmakers zoals gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren, provincie en VWS. 
 
Lage administratieve lasten 
Partijen spreken af dat voor de monitoring en evaluatie in principe wordt aangesloten bij de nu 
aanwezige bestaande dataverzamelingen van deelnemende organisaties. Een eventuele aanvullende 
uitvraag die niet te relateren is aan bestaande bronnen wordt met hoge uitzondering en alleen met 
toestemming van allen toegestaan. 
 
 
REGIONALE ANALYSE 
 
De regionale werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord, regionale zorgaanbieders, regionale 
opleidingsinstituten, NetwerkZon en zorgkantoor Menzis zijn in september vorig jaar met elkaar in 
contact getreden om te komen tot een regionale arbeidsmarktanalyse en het formuleren van 
oplossingsrichtingen daarbij. Zij hebben daarvoor in het najaar van 2017 een eerste aanzet gegeven 
(bijlagen 1A en 1B).  
 
Een andere onderlegger om te komen tot een gezamenlijk actieplan is de intentieverklaring van maart 
vorig jaar van een aantal zorgaanbieders in de V&V en Zorgkantoor Menzis met de titel Toekomst 
Bestendige Ouderenzorg, van een gezamenlijke opgave naar een gezamenlijke aanpak (bijlage 4) en 
het rapport van Bureau HHM - Toekomstperspectief op zorg in de aardbevingsregio (bijlage 5 en 5a). 
Niet alle zorgaanbieders waren bij deze intentieverklaring of de notitie omtrent de aardbevingsregio 
betrokken en tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat de plannen, die in deze documenten zijn 
opgesteld, niet door allen worden gedeeld. De notities geven echter wel weer dat per subregio het 
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toekomstperspectief en de arbeidsmarkturgentie verschillend kan zijn, maar dat het wel effect heeft op 
de ontwikkelingen waar de verpleeghuiszorg in Groningen over 5 jaar staat. 
 
Vervolgens zijn er kwantitatieve analyses gemaakt aan de hand van een regionale uitvraag (bijlage 2). 
Deze laatste analyse maakt duidelijk dat het verkrijgen van eenduidige cijfers voor de V&V in de regio 
Groningen nog geen sinecure is. Er is een eerste regionale foto gemaakt. Op basis van deze cijfers 
bestaat er een wat diffuus beeld en in het actieplan wordt voorzien om dit te verbeteren. Hiervoor wordt 
onder andere het door Prismant / Value to health (in samenwerking met VWS en Regioplus) 
ontwikkelde capaciteitsmodel gebruikt. Op dit moment wordt een sectorspecifieke verbijzondering 
gemaakt van deze tool. 
 
Samen met de zorgkantoren Menzis en VGZ is binnen W&T voor de korte termijn een model ontwikkeld 
waar op basis van (groei) van omzet, marktaandeel, gewogen verzuim, instroom, uitstroom, autonome 
groei van de zorgvraag en de mix van medewerkers een beeld per zorgkantoorregio is te maken 
(bijlage 3). Deze is door W&T gepresenteerd in de bijeenkomst van 17 mei j.l. Er is per regio (en 
zorgorganisatie) een concreet getal dat vacaturedruk wordt genoemd. Er ontstaat zodoende zicht op de 
tekorten en de ontwikkeling ervan. De analyse voor zorgkantoorregio Groningen laat zien dat er nu 
reeds een forse vacaturedruk bestaat op eigenlijk elke functie in de V&V.  
 
 
STIP OP DE HORIZON 
 
De regio is met de voornoemde acties en analyses al geruime tijd op weg om een gezamenlijk 
toekomstperspectief te ontwikkelen waar de verpleeghuiszorg in Groningen over 5 jaar staat, welke 
personeelsmix dan nodig is en aan welke knoppen gedraaid kan worden. Voor de komende periode is 
het van belang om de huidige stip op de horizon verder te expliciteren vanuit de belangrijke vraag: Wat 
betekent dit voor de toekomstige functiemix?  
De bijeenkomst van 17 mei zorgde bij alle partijen voor voldoende urgentie om op korte termijn te 
komen tot acties ter behoud van professionals, het vergroten van de aantrekkelijkheid van de sector, 
waardoor nieuwe mensen kunnen instromen en aanpakken om mensen met een warm hart voor de 
ouderenzorg meer optimaal in te zetten. In deze bijeenkomst werd afgesproken dat vijf groepen 
concrete acties uitwerken waar we ons aan committeren. Deze acties zijn vorige week 25 juni met 
elkaar besproken en vastgesteld. Deze acties zijn opgetekend in het actieplan in het onderhavige 
convenant.  
 
 
VERBINDING MET RAAT - REGIONAAL ACTIEPLAN AANPAK TEKORTEN 
 
ZorgpleinNoord is vorig jaar gestart met het ontwikkelen van een actieprogramma om de knelpunten in 
de sector Zorg en Welzijn in Noord-Nederland in samenwerking met alle branches aan te pakken. Zij 
introduceerde hiertoe in januari 2018 het actieprogramma ‘Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt 
voor een leefbare regio’, Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).  
 
Zowel bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties als opleidingsinstituten zijn betrokken bij het 
benoemen van een 5-tal actielijnen, te weten: 
1. Werken in de zorg nu en in de toekomst 
2. Instroom en behoud 
3. Opleiden en ontwikkelen 
4. Kennisverzameling en verspreiding  
5. Imago 
 
Bovengenoemde actielijnen worden de komende jaren uitgewerkt in concrete acties. Het onderhavige 
Convenant Thuis in het Verpleeghuis; Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen is een nadrukkelijke 
verbijzondering van de Noord-Nederland brede aanpak, vertaald naar de specifieke behoeften van de 
VVT sector in Groningen. ZorgpleinNoord voert beide trajecten in nauwe verbinding met elkaar uit. Op 
deze wijze wordt blijvend een koppeling gelegd tussen de regionale RAAT-aanpak van ZorgpleinNoord, 
de domein overstijgende projecten en het onderhavige convenant. Zo wordt getracht dubbeling van 
activiteiten te voorkomen en wordt zorggedragen voor informatieoverdracht.  
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ACTIEPLAN VERPLEEGHUIZEN ZORGKANTOOR GRONINGEN OP BASIS VAN VIJF TOPICS 

 
In de bijeenkomst van 25 juni 2018 is in aanwezigheid van alle partijen een actieplan met vijf topics 
opgesteld, te weten: 

 Topic 1 Huidige professionals behouden (verzuim, aantrekkelijk werkgeverschap en grotere 
contracten) 

 Topic 2 Nieuwe zorgprofessionals aantrekken 

 Topic 3 Anders leren 

 Topic 4 Anders werken 

 Topic 5 Kennisverzameling 
 
Naast het formuleren van gezamenlijke acties is ook het eigenaarschap voor het verder brengen van de 
acties belegd (bijlage 6). Per topic zijn er speerpunten geformuleerd. Vervolgens zijn deze geprioriteerd. 
De meest bovenstaande actie heeft de hoogste prioriteit. Voorts is de constatering dat de regio al vol 
aan de gang is. De acties worden daarom verbonden aan de reeds lopende initiatieven in de regio. 
 
Topic 1 Huidige professionals behouden (verzuim, aantrekkelijk werkgeverschap en grotere 
contracten) 
Het grootste succes op korte termijn valt te verwachten van het behoud van de huidige professionals. 
Dit spoor ligt ook het meest in de directe invloedssfeer van aanbieders zelf. Daarmee heeft dit spoor de 
eerste prioriteit in de samenwerking. Onvoldoende capaciteit van verplegenden en verzorgenden als 
gevolg van een (te) hoog verzuim en een (te) hoog verloop is een contra-indicatie voor goede kwaliteit 
van zorg. Partijen zetten de volgende acties in voor het behoud van professionals: 
 
Actie 1 Beïnvloeden verzuim en teamgerichte aanpak 
Resultaat: binnen teams en bij leidinggevenden is kennis over redenen van en mechanismen rond 
verzuim en zij zijn vaardig om acties te ondernemen om verzuim te voorkomen/beperken. Scholing voor 
zowel medewerkers met aandachtsveld verzuim binnen teams als leidinggevenden. Doel is dat bekend 
is wat door het team/de organisatie te beïnvloeden is en dat hierop gehandeld kan worden. Aan bod 
komen bijvoorbeeld belasting (arbeid gerelateerd), belastbaarheid, verzuimdrempel en 
hervattingsdrempel. 
 
De concrete actie is om twee of drie pilots te starten waar concrete en vernieuwende aanpakken voor 
verzuim worden getest. Er wordt een verbinding gemaakt met aanpakken zoals bijvoorbeeld 
afgesproken in de C.A.O. V&V (IZZ Zorg voor de Zorg). In een van de pilots is sprake van een 
scholings-/teamcoachingtraject voor teams in de zorg. Op basis van een nulmeting wordt een 
teamgerichte verzuimaanpak ontwikkeld waar bewustwording, preventie, verantwoordelijkheid, 
betrokkenheid, kwaliteit en collegialiteit als kernwoorden terugkomen in relatie tot samenwerking en 
verzuimreductie. Daarnaast wordt nagegaan of er voor alle partijen bedrijfsartsen kunnen worden 
aangesteld met specifieke kennis betreffende het werken in de cao. 
 
Actie 2 Sterk in je werk 
Het doel van ‘Sterk in je werk! Goede zorg begint bij jezelf!’ is het zorgen vóór en het inzetbaar houden 
van gezonde, competente, productieve, gemotiveerde en flexibele medewerkers die zich 
verantwoordelijk voelen voor hun eigen loopbaan, met als uiteindelijk resultaat het waarborgen van de 
continuïteit en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Hiervoor is het van belang goed zicht te krijgen 
op wat medewerkers (in de verschillende levensfasen) nodig hebben en wat de organisatie(s) hieraan 
kunnen bijdragen / welke instrumenten ze hiervoor kunnen inzetten. Het voeren van een adequaat, 
actief en preventief beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zal bovendien 
bijdragen aan een reductie van het verzuim. Duurzame inzetbaarheid als instrument voor het behoud 
van medewerkers. De verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd, de toenemende zorgzwaarte, de 
complexiteit en intensivering van de zorgverlening, de ervaren werkdruk en werkstress, het verlenen 
van zorg in relatie tot de strengere eisen vanuit de overheid, de regeldruk, de toenemende mantelzorg, 
de werk-privé (on)balans en de schaarste op de arbeidsmarkt zijn factoren die van invloed zijn op de 
inzetbaarheid en het behoud van medewerkers. Daarnaast zijn de oplopende kosten als gevolg van 
verzuim, overwerk en inhuur van medewerkers een reden om een actief en preventief beleid te voeren 
met betrekking tot duurzame inzetbaarheid (DI) van medewerkers.  
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We ontplooien daarvoor de volgende activiteiten: 

 Het verzamelen en analyseren van gegevens die (in het kader van DI) reeds verzameld zijn 
door ZorgpleinNoord  

 Het uitvoeren van een MTO gericht op: wat hebben medewerkers (in verschillende levensfasen) 
nodig om duurzaam inzetbaar te blijven 

 Ontwikkelen van instrumenten ter bevordering van DI 

 Het opzetten van een regionaal DI netwerk voor het uitwisselen van ervaringen (best practices), 
opdoen van nieuwe ideeën en gezamenlijk ontplooien van nieuwe initiatieven 

 
Actie 3 Goede start/onboarding 
Het behouden van medewerkers is zeer belangrijk in deze tijd van grote tekorten. Een moment van 
aandacht na de introductieperiode draagt daaraan bij. Er wordt regionaal een efficiënte methode 
ontwikkeld om de eerste indrukken van nieuwe medewerkers te vergaren en te meten. Tevens worden 
er gezamenlijk vervolgacties bedacht op basis van de uitkomsten van dit gesprek. Het doel is dat wordt 
voorkomen dat mensen kort na de start van hun carrière in de zorg, deze weer verlaten. 
 
Actie 4 Ik blijf gesprek/ik vertrek check 

Het is positief om te weten waarom mensen bij je willen blijven. Dit kan je dan als organisatie gaan 
uitvergroten en/of benutten. Het is belangrijk om tijdig te weten wat mensen nog nodig hebben om zich 
langdurig te verbinden aan je organisatie. Hiervoor wordt het voeren van een ‘blijf-gesprek’ met de 
medewerker die 8 à 12 maanden in dienst is geïntroduceerd. Daarnaast is het zeer relevant als mensen 
de organisatie verlaten. Wat bepaalt hun keuze? Veel organisaties voeren exitgesprekken en misschien 
zijn er moderne manieren om erachter te komen wat mensen beweegt om andere keuzes te maken 
(bijvoorbeeld een app). De regionale inspanning wordt om de uitkomsten van de gesprekken per 
aanbieder te verzamelen en regionaal te delen en te bespreken. De verwachting is dat op basis van 
deze informatie er meer gerichte acties ontwikkeld kunnen worden. 
 
Topic 2 Nieuwe zorgprofessionals aantrekken 
We willen de sector V&V voorzien van nieuwe instroom ofwel nieuwe medewerkers, die niet afkomstig 
zijn van een zorg-opleiding. We leggen de focus op drie groepen: 

 Carrière switchers/zij-instromers (mensen vanuit andere sectoren zoals banken, ICT, bouw, 
detailhandel enz.). 

 Mensen in de kaartenbakken van gemeente (bijstand, statushouders) en UWV (werkloos). 

 Ex-zorgmedewerkers (mensen die in het verleden in de zorg gewerkt hebben en eruit gestapt 
zijn; herintreders). 

 
Actie 1 Zij-instromers laten we niet “ontsnappen” 
Er wordt een belangrijke gezamenlijke afspraak gemaakt dat degene die wil instromen we niet laten 
“ontsnappen”. Mocht iemand zich melden en de eigen organisatie heeft geen mogelijkheden dan wordt 
betrokkene aangeboden aan de regio. Hiervoor richten we een werkbare infrastructuur in, in 
samenwerking met ZorgpleinNoord. Deze actie hangt samen met actie 2. 
 
Actie 2 Inzichtelijk maken en waar mogelijk vergroten van opleidingscapaciteit 
Om alle zij-instromers een werk/opleidingsplek te kunnen bieden zijn voldoende opleidingsplaatsen en 
begeleiding randvoorwaarden. Hiertoe is het van belang dat organisaties inzichtelijk maken wat hun 
huidige opleidingscapaciteit is en waar zij mogelijkheden voor extra opleidingscapaciteit zien. Op deze 
manier wordt ook de gezamenlijke opleidingscapaciteit en -behoefte inzichtelijk. Dit maakt gerichte 
instroom van nieuwe medewerkers en afspraken over het opleiden (maatwerk) van de zij-instromers 
met de onderwijsinstellingen mogelijk. 
 
Voorts zetten partijen zich in voor het aantrekken van nieuwe medewerkers door de inzet van de 
volgende acties: 
 
Actie 3 Verdiepen van imago-campagne (campagne Ouderenzorgzitinje.nl) 
De komende periode zorgen we specifiek voor de regio Groningen dat er een campagne komt die extra 
aandacht geeft aan de mogelijkheden voor zij-instromers. De campagne wordt per focusgroep ingericht. 
Per focusgroep moeten we blootleggen wat de zorg voor hen relevant maakt. De relevantie kan per 
groep verschillen. Vervolgens moeten we op basis van die relevantie een actieve benadering 
organiseren in de vorm van campagnes. 
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Actie 4 Verlagen van drempels voor zij-instroom 

Het is van belang om de instroom te vergemakkelijken. Dat kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid te 
bieden om deelcertificaten te behalen op basis van reeds bewezen kwalificatieniveau in plaats van de 
hele opleiding te doen. Het onderwijs geeft aan dat hiervoor mogelijkheden zijn. Dit betekent dat we een 
gezamenlijke inspanning doen om deze mogelijkheden voor maatwerk van herintreding snel duidelijk en 
beschikbaar te hebben. 
 
Actie 5 Overstap naar de zorg beter mogelijk te maken door financiële overbruggingsafspraken te 
maken tijdens opleidingsfase 
Veel mensen die in de focusgroepen zitten hebben vaak al een maatschappelijke carrière gemaakt. 
Voor hen is het financieel een grote drempel om terug te schakelen naar een minimumloon tijdens 
bijvoorbeeld de BBL of BOL periode. In samenspraak met het UWV en werkgevers zullen we 
gezamenlijk een normenkader opstellen voor inkomenscompensatie bij opleiding. 
 
Actie 6 Voorbereidings- en opleidingsafspraken maken met gemeenten en UWV voor mensen uit hun 
kaartenbakken 
In het kader van RAAT zijn de afgelopen periode afspraken gemaakt over voorbereidende 
opleidingstrajecten voor zij-instroom in de zorg tussen UWV en onderwijsaanbieders met ondersteuning 
van ZorgpleinNoord. Wij maken op korte termijn afspraken met gemeenten en UWV om te verkennen 
op welke wijze dit traject goed kan worden ingericht richting onze organisaties. 
 
Topic 3 Anders leren 
Het gezamenlijke doel is dat door anders leren we meer medewerkers en studenten enthousiasmeren 
te (blijven) werken in de ouderenzorg. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er voor de regio zes kernacties 
vastgesteld. 
 
Actie 1 Versterken van de praktijkbegeleiding en de werkbegeleiding 
Om het leren in de praktijk te optimaliseren is de rol van praktijkopleider belangrijk. Zij hebben een 
aantal specifieke organisatorische, didactische en begeleidende competenties die bijdragen aan goed 
opgeleide medewerkers. Om medewerkers carrièremogelijkheden te geven en op te leiden voor moeilijk 
vervulbare functies is een voorwaarde dat het leren in de praktijk optimaal wordt neergezet. 
Wanneer er meer ruimte is om praktijkopleiders aan te stellen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
zorgfinanciering, levert dit een belangrijke bijdrage hieraan.  
Actie 2 Gezamenlijk ontwikkeling van learning communities en leergemeenschappen 

Het is van belang dat we dezelfde taal ontwikkelen over het nieuwe leren en werken in het verpleeghuis 
en in samenwerking met andere branches. Inmiddels zijn hierop al de eerste inspanningen gedaan. We 
zullen daarom ons verbinden met de huidige initiatieven en waar kan deze uitbreiden en verrijken met 
andere speerpunten. We willen aparte leeromgevingen creëren rond onderzoeksvragen betreffende 
technologie, interdisciplinair werken/familiezorg. 
 
Actie 3 Verduurzamen Ketenstage Student volgt cliënt ofwel het in de keten leren 
Het doel van het “ketenleren” is het ontwikkelen/vergroten van meer regievaardigheden door ‘over de 
muren van de organisaties’ te kijken en daarbij een patiëntprobleem uit de kernset patiëntproblemen 
centraal te stellen. Door deze opzet wordt bevorderd dat de HBOV-student op een andere wijze kennis 
maakt met de ouderenzorg, de complexiteit binnen de ouderenzorg en de waarde van de hbo-
verpleegkundige binnen deze zorg. De evaluatie van de pilot bevindt zich in de afrondende fase. De 
eerste resultaten zijn positief. De vorm van de stage wordt als afwisselend, uitdagend en vooral hbo-
waardig beoordeeld. Inhoudelijk wordt vooral de positieve beïnvloeding van de beeldvorming over de 
ouderenzorg aangegeven. Studenten ervaren de ouderenzorg als een boeiend werkveld waarin meer 
dan genoeg uitdagingen liggen voor de hbo-verpleegkundige. De komende periode organiseren we de 
samenwerking met ketenpartners ziekenhuis, GGZ en thuiszorg. Tevens organiseren we de 
mogelijkheden voor studenten mbo-verpleegkunde en MZ. 
 
Actie 3 Opstarten excellentieprogramma Zorg & Technologie voor hbo en mbo studenten 
We organiseren een specifieke leerweg voor studenten met interesse voor zorgtechnologie. Hiervoor 
gaan we op zoek naar rolmodellen en creëren we samen met de praktijk interessante plekken in de 
ouderenzorg (of aanpalende sectoren bijvoorbeeld gehandicaptenzorg) waar zorg en technologie 
samen komen. We combineren daarvoor zorg en welzijnsopleidingen. De hbo- en mbo-studenten 
studeren gezamenlijk. 
 



   
    

 
Thuis in het verpleeghuis; Convenant Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen 9 juli 2018 9 

 

Actie 4 Versterken doorlopend gilde leren 

Deze actie staat sterk in verbinding met het verlagen van de drempels voor de zij-instroom. In het 
onderwijs moet de in- en doorstroom worden vergemakkelijkt door aan te sluiten bij competenties en 
reeds vergaarde kennis en vaardigheden. Daarnaast kunnen voor opleidingen andere 
beroepsbeoefenaren in de zorg (bijvoorbeeld maatschappelijke zorg) modules worden ingebouwd 
waardoor deze beroepsbeoefenaren ook geschikt raken voor andere taken (bijvoorbeeld medicijnen 
delen). 
 
Actie 5 Organiseren van projecten in de ouderenzorg voor studenten maatschappelijke zorg en 
studenten Social Work 
We willen studenten in de maatschappelijke zorg van MBO en Social Work van HBO graag verbinden 
aan projecten in de ouderenzorg, waardoor deze studenten samen met Verpleegkunde studenten (MBO 
en HBO) leren van specifieke situaties en omstandigheden van ouder worden. We zoeken daarvoor ook 
de verbinding met de Healthy Ageing steunpunten. 
 
Topic 4 Anders werken 
Naast de inspanningen op het gebied van behoud, instroom en onderwijs is het van belang om na te 
gaan hoe we anders kunnen werken. Een van de huidige thema’s is bijvoorbeeld het versterken van het 
welzijn in de verpleeghuizen. Dit gaat niet zozeer over de zorgverlening als wel de beantwoording van 
de vraag hoe ervaar ik een zinvolle dag? De volgende gezamenlijke acties zijn hiervoor bepaald: 
 
Actie 1 Verdiepen van de stip op de horizon 
Het gaat hierbij om het beantwoorden van de vraag hoe partijen het anders werken zien en wat 
betekent dit voor het toekomstige functiehuis en eventuele taakherschikking. Hiervoor organiseren we 
op korte termijn een verdiepende bijeenkomst waar elke organisatie een (taak)analyse van haar huidige 
processen maakt. De aanname is dat deze vaak is gebaseerd op bestaande en historisch gegroeide 
functies (b.v. verpleegkundige, VIG en helpenden) en ingesleten organisatieprincipes vanuit de 
verplegingszorg. In de bijeenkomst zullen we op basis van het kwaliteitskader zoeken naar nieuwe 
invullingen van taken die beter passen bij de moderne bedrijfsvoering met als uitgangspunt: ‘de cliënt 
staat centraal en is in regie’. We zullen daarbij het ‘out of the box’ denken over, “wat moet volgens de 
regels” en “hoe willen we de beste zorg en welzijn leveren” niet schuwen. Op basis van de uitkomst van 
deze bijeenkomst gaan individuele organisaties de organisatie aanpassen en verbeteren. 
Onderwijsinstellingen zullen gevraagd worden om te participeren in de bijeenkomst en op basis van de 
uitkomst gevraagd worden hun curricula hierop aan te passen. 
 
Actie 2 Stapelbanen. 
Onze interpretatie van stapelbanen is dat organisaties en medewerkers beiden behoefte hebben aan 
een meer flexibele inzet. Medewerkers hebben behoefte aan substantiële inkomsten en het werkt 
verbindend als we win-win situaties kunnen afspreken. Collega-organisaties vullen elkaar daarbij aan en 
helpen elkaar in plaats van als concurrent in dezelfde vijver te vissen in deze tijd van schaarste op de 
arbeidsmarkt. Om dit te bereiken willen we een flexpool opzetten voor de zorgkantoorregio Groningen. 
We onderzoeken of we hiervoor een strategische alliantie kunnen maken met alle aanbieders 
bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie. Hierbij houden medewerkers één werkgever en worden via 
‘onderlinge detachering’ ingezet in meerdere organisaties. De organisatie en uitvoering wordt door een 
businesspartner ter hand genomen. Deze businesspartner biedt meer dan een gemiddeld 
uitzendbureau. ZorgpleinNoord is vanuit RAAT momenteel bezig met een oriëntatie op dergelijke 
mogelijkheden. We brengen een en ander met elkaar in verbinding op zoek naar de beste oplossing. 
 
Actie 3 Versterken inzet technologie 
Het gesprek hierover maakt duidelijk dat de inzet van technologie in de locaties nog heel beperkt is. 
Feitelijk vormt dit voor velen in de V&V nog een ‘blinde vlek’. In de thuis- en gehandicaptenzorg is men 
verder met de ontwikkeling en de uitrol van bijvoorbeeld ‘stressed voice’ en sensortechnologie, maar 
ook met domotica en Slim wonen. Onze eerste stap is het organiseren van een oriëntatie van wat er 
binnen de V&V relevant en beschikbaar is. Vervolgens wordt nagegaan welke impact veelbelovende 
ontwikkelingen hebben op de kwaliteit van leven en de inzet van arbeidspotentieel. 
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Topic 5 Kennisverzameling  
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat er weinig geaggregeerde data beschikbaar is voor de 
V&V op het niveau van de regio. Basale kerngetallen zoals verzuim, verloop en instroom worden niet 
geaggregeerd en in gezamenlijkheid beschouwd in de betekenis van de informatie. Tevens beschikken 
niet alle organisaties over een strategische personeelsplanning.  
 
Actie 1 organiseren van een regionale monitor voor de V&V-cijfers op het gebied van arbeidsmarkt. 
Er is afgesproken om enerzijds niet heel veel kracht te zetten op het geforceerd maken van een 
strategische personeelsplanning en anderzijds wel te investeren in een permanent regionaal overzicht 
van de ontwikkeling van personele kengetallen. De organisaties stellen met ondersteuning van 
ZorgpleinNoord vast welke data/personele kerngetallen uitgevraagd dienen te worden om  een goed 
onderbouwd  regionaal overzicht samen te stellen. De organisaties inventariseren in hoeverre en wat 
voor soort ondersteuning ze behoeven om data te aggregeren.  
 
Een permanent regionaal overzicht is van belang om elkaar te kunnen spiegelen en te helpen. Verder is 
dit van belang om aan de onderwijsorganisaties, UWV en gemeenten  voortijdig de goede vragen te 
kunnen stellen.  
 
 
EIGENAARSCHAP, ROLLEN EN ORGANISATIE 
De komende periode van drie jaar wordt voor implementatie een netwerkorganisatie opgezet ten 
behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak voor de V&V. Er wordt gekozen voor een 
netwerkstructuur vanuit het oogpunt dat de samenwerking niet “afdwingbaar” is en vanuit een intrinsiek 
gezamenlijk gevoeld belang om de personele voorziening in de ouderenzorg te organiseren. Hierna 
wordt kort beschreven wat dat netwerk is, hoe het eigenaarschap is belegd, wie welke rol heeft en hoe 
e.e.a. wordt georganiseerd. 
 
Eigenaarschap 
Het netwerk wordt gevormd door alle V&V partijen, onderwijsorganisaties, zorgkantoor Groningen en 
werkgeversorganisatie Zorgplein Noord. Zij hebben zichzelf de opdracht gegeven voor een regionale en 
samenhangende aanpak ten einde de doelstelling te bereiken. Zij zijn gezamenlijk eigenaar van de 
implementatie van het kwaliteitskader en vormen gezamenlijk het netwerk waarbinnen krachten en 
middelen worden vrijgemaakt voor de gezamenlijke aanpak. De besturing van het netwerk is in handen 
van bestuurlijk gevolmachtigde personen vanuit de verschillende organisaties. Zij hebben het actieplan 
vastgesteld en voelen zich verantwoordelijk voor de realisatie. 
 
Per topic is er een regiegroep. Deze is samengesteld uit de mensen die het topic hebben voorbereid in 
de vorm van acties voor dit convenant (zie bijlage 6).  
 
Rollen 
Binnen het netwerk hebben de verschillende deelnemers verschillende rollen: 
o De V&V aanbieders hebben een leidende rol in het netwerk. Zij staan direct in verbinding met 

ouderen en moeten reeds nu dagelijks oplossingen vinden voor personele vraagstukken. Zij hebben 
daarmee een belang dat direct voelbaar is. Het succes van de implementatie is vooral afhankelijk 
van het leiderschap. Tevens is zij belast met de dagelijkse implementatie en uitvoering. 

o De aanbieders van onderwijs hebben een rol in het mogelijk maken van onderwijsontwikkeling 
gericht op een evenwichtige personeelsvoorziening in de V&V waarbij beschikbare kennis, 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen belangrijke pijlers zijn. 

o Het zorgkantoor heeft de rol van aanjager en toetser. Als inkoper van zorg heeft zij de plicht om 
voldoende en kwalitatief toereikende zorg in te kopen. Zij heeft het vermogen om het netwerk als 
collectief en als individuele organisatie (positief) aan te spreken op de voortgang. Tevens heeft zij 
een belangrijke rol in de verdeling van de aanvullende middelen. 

o Werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord heeft de rol van ondersteuner, coördinator en kennisdrager. 
Zij heeft het vermogen om de acties die nodig zijn voor de realisatie van het actieplan te 
coördineren, te ondersteunen en te verbinden met de kennis die op gedaan wordt in andere 
sectoren of landelijk. 

o Team arbeidsmarkt W&T zijn verbinders en ondersteuners. Zij zorgen voor de kruisbestuiving 
tussen de regio’s. Daarnaast ondersteunen zij het zorgkantoor in hun nieuwe rol. 
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Organisatie 
Netwerkbestuur 
Het netwerk committeert zich voor drie jaar om het actieplan uit te voeren en elkaar aanspreekbaar te 
maken op de voortgang. Hiervoor komt het bestuur bestaande uit de bestuurlijke vertegenwoordigers 
van de achterliggende organisaties en van elke regiegroep een vertegenwoordiger eens per 2 á 3 
maanden bijeen in een goed voorbereide bijeenkomst van 2 uur. Naast het beschouwen en bijsturen op 
basis van het geboden overzicht worden eventuele vraagstukken of hinderpalen met elkaar opgelost 
dan wel weggewerkt. Hiervoor kunnen tijdelijke ad-hoc werkgroepen worden ingericht. 
 
5 Regiegroepen 
Op elke topic is een regiegroep actief (bijlage 6). Alle organisaties worden uitgenodigd om naast hun 
‘eigen’ topic een actieve bijdrage te leveren bij een of meerdere van de andere regiegroepen. 
Deelnemers aan deze regiegroepen zijn (veelal) mensen met een HRM achtergrond en zij zullen zich 
primair inzetten voor het regionale overzicht rond instroom, uitstroom, verzuim en verloop. Zij zullen ook 
een belangrijke bijdrage leveren aan de concretisering van de acties, de planning en het volgen van de 
realisatie. 
 
Aanspreekpunten per organisatie per topic 
Elke organisatie zorgt naast een actieve bijdrage in één of meerdere van de regiegroepen voor een 
aanspreekpunt voor elke topic. Op deze manier wordt in elke organisatie kennis genomen van de 
bevindingen van de vijf regiegroep. Organisaties worden dus niet verwacht op elke topic een actieve 
bijdrage te leveren, maar dienen wel allemaal aanspreekpunten te hebben ten behoeve van de vijf 
topics. 
 
Dagelijkse coördinatie 
De dagelijkse coördinatie van het netwerk is belegd bij ZorgpleinNoord. Dit convenant vormt een 
verdieping voor V&V op het bestaande RAAT. 

 

Onvoorziene omstandigheden 

Indien onvoorziene omstandigheden zich (landelijk, regionaal, individueel) voordoen, die van grote 

invloed zijn op de gemaakte afspraken, kunnen partijen gezamenlijk besluiten het convenant aan te 

passen 

 

Looptijd 

Het project heeft een looptijd van 3 jaar,  startend op 1 juli 2018.  
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ONDERTEKENING 
 
Onderstaande organisaties committeren zich aan de uitgangspunten, afspraken en acties zoals 
verwoord in dit convenant. 
 
Namens deze, 
 
NAMEN VAN ONDERTEKENENDE BESTUURDERS EN ORGANISATIES. 
 
Partijen:  
 
1. BCM Zorg en dienstverlening, te dezen vertegenwoordigd door de heer R. Veenstra;  
2. Exploitatiestichting Westerholm/Rikkers-Lubbers, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw D. 
Katerberg; 
3. Huize St. Franciscus, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw B. Kaatee;  
4. NNCZ, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw R.H. Mossel;  
5. Residentie Buitenzorg,  te dezen vertegenwoordigd door mevrouw A.E. Schiphuis-Piel;   
6. Stichting De Hoven, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw J.H. Nijlunsing; 
7. Stichting Dignis, te dezen vertegenwoordigd door de heer  A.P.A.M. de Jong;  
8. Stichting ‘t Gerack, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw G.C. Blokzijl; 
9. Stichting Oosterlengte, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw H. Sanders; 
10. Stichting Vredewold, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw I.P. Kremers; 
11. Stichting Zonnehuisgroep Noord, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw N. Ybema; 
12. TSN Woonzorg, te dezen vertegenwoordigd door de heer P. Lafranca; 
13. Woon-Zorgcentrum Het Hooge Heem, te dezen vertegenwoordigd door de heer K. Lindeboom,; 
14. Van Julsingha, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw G.C. Blokzijl; 
15. Woonlandschap Leyhoeve, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw M. Mahler; 
16. ZINN, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw W.J. Koopmans-Kornelius; 
17. Zorgcentrum De Blanckenborg, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw H.B. Fridrichs-de Vries,; 
18. Zorggroep Groningen, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw G.E. Hommes-Medendorp, 
19. Zorggroep Meander, te dezen vertegenwoordigd door de heer P. Drenth; 
 
Partijen 1 t/m 19  hierna samen te noemen: ouderenzorgorganisaties; 
 
20. Alfa-college, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw C.P. de Graaff; 
21. Hanzehogeschool Academie voor Verpleegkunde Groningen, te dezen vertegenwoordigd door 
mevrouw A.H. Hannink;  
22. Netwerk Zon: te dezen vertegenwoordigd door mevrouw H. Bos; 
23. ROC Menso Alting, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw W. Renkema;  
24. ROC Noorderpoort, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw H. Bos;  
 
Partijen 20 t/m 24 hierna samen te noemen: Onderwijsorganisaties. 
 
25. Menzis Zorgkantoren, te deze vertegenwoordigd door de heer J. Megens 
26. ZorgpleinNoord, te deze vertegenwoordigd door, mevrouw I. Grasdijk 
 
 
Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te Haren op 9 juli 2018. 
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Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te Haren op 9 juli 2018. 
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OVERZICHT BIJLAGEN MET ACHTERGROND INFORMATIE 
 
 
BIJLAGE 1A Analyse arbeidsmarktproblematiek VVT Groningen - najaar 2017 
 
BIJLAGE 1B Analyse arbeidsmarktproblematiek VVT Groningen - najaar 2017 
 
BIJLAGE 2 Definitieve Rapportage kwantitatieve uitvraag VVT Groningen - juni 2018 
 
BIJLAGE 3 Rekenmodel vacaturedruk Zorgkantoorregio Groningen - mei 2018 
 
BIJLAGE 4 Naar een toekomstbestendige ouderenzorg in Groningen (definitief) - mrt 2017 
 
BIJLAGE 5 HHM Toekomstperspectief op zorg in de aardbevingsregio (def) - (28 sept 2017) 
 
BIJLAGE 5A Oplegger aanpassingen toekomstperspectief  
 
BIJLAGE 6 Eigenaarschap per topic - juli 2018 


