Arbeidsmarktanalyse VVT sector
Provincie Drenthe
‘ De huidige en toekomstige
medewerkers centraal’

Versie

V1.4
Ter bespreking
21-09-2017
VWS (Jan Verschuren), Zorgkantoor Zilveren Kruis
(Charlotte van der Ziel/Elise Boksebeld), ZorgpleinNoord
(Wendy Koolhaas)

Projectgroep

Regionale zorgaanbieders VV(T), Regionale
opleidingsinstituten en NetwerkZon, zorgkantoor Zilveren
Kruis, VWS/Vilans, Regionale werkgeversorganisatie
ZorgpleinNoord

Projectleider

ZorgpleinNoord (Wendy Koolhaas)

Status
Datum
Auteur(s)

1

1. Inleiding
Staatssecretaris Van Rijn heeft aangegeven een plan van aanpak te presenteren met als doel een
regionale versnelling aan te brengen om deskundigheid van huidige en toekomstige medewerkers in
de verpleeghuissector te laten aansluiten op de cliëntvraag en – behoeften (zie bijlage 1. Concrete
doelstelling kamerbrief en regionale verschillen). In Drenthe zijn het zorgkantoor Zilveren Kruis, de
regionale werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord, regionale zorgaanbieders, regionale
opleidingsinstituten en NetwerkZon met elkaar in contact getreden om te komen tot een regionale
arbeidsmarktanalyse en het formuleren van oplossingsrichtingen daarbij. Aan Waardigheid en Trots
is gevraagd om samen met de betrokken partijen tot een concrete opzet te komen en deze te laten
landen in een uitgewerkt convenant met als uiteindelijk doel om versnelling aan te brengen op de
gezamenlijke speerpunten. De focus ligt in deze eerste analyse op de verpleeghuiszorg, waarbij
getracht wordt kwantitatieve en kwalitatieve gegevens naar boven te halen die de gewenste
oplossingsrichting structureel ondersteunen. In Drenthe zijn de handen ineen geslagen om te komen
tot samenwerking waarbij bestaande - en nieuwe initiatieven opgepakt worden. In dit plan wordt dit
nader beschreven. Deze werkwijze maakt dat alle inhoudelijke partijen betrokken worden bij het
gezamenlijk signaleren en oplossen van het (mogelijke) probleem waarbij in het te formuleren plan
van aanpak aandacht moet zijn voor:
 een regionale aanpak waarbij regionale zorgkantoren, zorgorganisaties en
opleidingsinstituten als eerste aan zet zijn;
 de grote verschillen die tussen huidige – en toekomstige cliëntgroepen in en tussen
organisaties kunnen ontstaan. De doelgroep van cliënten is bepalend voor het inzetten van
de niveaus aan deskundigheid, variatie binnen de doelgroep is noodzakelijk;
 de wijze waarop de (veranderende) rol van de professionals kan worden vormgegeven en
wat dit betekent voor het aantrekken en behoud van deze professionals;
 het formuleren van regionaal en individueel strategisch personeelsbeleid waar
doelgroepenbeleid, mogelijke personeelssamenstelling en besturingsmodel in ieder geval
onderdeel van zijn. Veel organisaties hebben nog geen meerjarig strategisch,
toekomstgericht HRM-beleid.
 bestaande elementen van de RIF aanvraag. Deze kunnen namelijk niet gecombineerd
opgepakt worden (ivm financiering en eisen daaromtrent). Hier zou wel meegelift kunnen
worden op bestaande ervaringen en ideeën van deze initiatieven.

2. Gezamenlijke analyse regio Drenthe
Op basis hiervan is voor de regio Drenthe een gezamenlijke analyse gemaakt. ZorgpleinNoord en
Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben beiden een eigen analyse van de regio Drenthe gemaakt vanuit
hun eigen expertise en kennis. De zorgaanbieders uit de regio hebben ieder afzonderlijk een
vragenlijst ingevuld, waaruit de hoofdpunten zijn samengebracht in een gedeelde analyse. Ook de
input van de regionale opleidingsinstituten is vanuit de inbreng van NetwerkZON meegenomen. De
gehele analyses zijn in de bijlagen terug te vinden. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste
deelconclusies van deze analyses kort toegelicht, in de vorm van een gezamenlijk
probleemeigendom.

Toename en verzwaring zorgvraag
In de regio Drenthe is sprake van vergrijzing en ontgroening, wat naar verwachting zal leiden tot een
toename van de zorgvraag. Deze zorgvraag zal complexer zijn dan voorheen vanwege zorgverzwaring
(comorbiditeit), kortere doorlooptijd van de zorg en toename van intensieve zorg bij cliënten thuis
(VTP/MPT). Deze ontwikkeling vraagt om een toekomstbestendig beleid op het gebied van
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personeelsplanning. Het is in de praktijk lastig voor zorgaanbieders om een goede vertaalslag te
maken van toekomstige ontwikkelingen naar het verwachte benodigde personeel voor de toekomst.
Daarom is het wenselijk dat zorgaanbieders hiervoor de handen ineen slaan, ondersteund door
ZorgpleinNoord.

Onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar
De verwachting is dat bij gelijkblijvend regionaal beleid de zorgverzwaring leidt tot onvoldoende
gekwalificeerd personeel. Hoewel regionale verschillen zichtbaar zijn tussen bijvoorbeeld regio Assen
en Noord en Zuidoost Drenthe, zal in de komende jaren de arbeidsmarkt in geheel Drenthe krapper
worden. Uit de analyse over de groei van de werkgelegenheid in de komende jaren (zie bijlagen), kan
worden geconcludeerd dat er een groei van werkgelegenheid binnen de VVT zal plaatsvinden. Er zal
vooral behoefte zijn aan verpleegkundigen en verzorgenden. Het zal naar verwachting voor de VVT
als grootste werkgeversbranche lastiger worden om goed gekwalificeerd personeel te krijgen en te
behouden. Er wordt samenvattend een tekort verwacht aan:
 Verzorgende IG niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en 6;
 Specialisten ouderen geneeskunde (extramuraal);
 GZ psychologen;
 Basisartsen;
 Gezondheidspsychologen.
Het verwachtte tekort heeft meerdere oorzaken. Aan de ene kant gaan er meer werknemers met
pensioen dan dat er instromen. Aan de andere kant vindt er ook een grote uitstroom plaats van
werknemers tussen de 20 en 25 jaar oud. Wel wordt er bij meerdere aanbieders een overschot aan
laag geschoolde medewerkers verwacht in de komende jaren. Ook de gap-analyse t.a.v. de
stageplaatsen laat zien dat vraag en aanbod – een afname in aanbod niveau 4 en stabilisatie niveau 6
- niet goed aansluiten bij het verwachte tekort aan de hoger opgeleide professionals (niveau 4 en 6).

Hoge uitstroom bij jonge medewerkers
De grote uitstroom in de leeftijdscategorie 20-25 jaar vraagt om een snelle aanpak die nieuwe
medewerkers bindt en boeit, zowel door een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk als door
het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld vaste / grotere contracten). De
zorgaanbieders en opleidingsinstituten ondersteunen dan ook het belang van een gezamenlijke
aanpak om de aantrekkelijkheid van de ouderenzorg te verbeteren. De tendens is dat veel
verpleegkundigen na hun opleiding of na enkele jaren werken in de VVT, kiezen voor een vervolgstap
in het ziekenhuis. Door het binden en boeien van de verpleegkundigen aan de ouderenzorg tijdens
hun opleiding zou behoud voor de sector kunnen worden vergroot.

Aard van het werk verandert
Tevens verandert de aard van het werk, waarbij de scheiding tussen extramurale en intramurale zorg
aan het verdwijnen is en waarbij het welzijnscomponent een steeds nadrukkelijker onderdeel van de
werkzaamheden gaat uitmaken. Dit vraagt andere vaardigheden en competenties van toekomstige
en huidige medewerkers, die niet alleen maar zijn gericht op zorginhoudelijke aspecten.
Medewerkers met diverse kwaliteiten kunnen mogelijk hun talenten inzetten, ook wanneer
bijvoorbeeld sprake is van arbeidsongeschiktheid op een bepaald terrein. Taakherschikking en het
optimaal benutten van talenten van mensen is hierbij mogelijk een element.

Brede visie op zorg en wonen ontbreekt
Het aantal intramurale plaatsen is in de regio stabiel gebleven. Om de optimale zorg in deze
veranderende omgeving te geven is een brede visie gericht op zorg en wonen in samenwerking met
gemeenten, woningcorporaties, opleidingsinstituten en zorgaanbieders volgens betrokkenen
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noodzakelijk. Dit vraagt om samenwerking om de regio aantrekkelijk te houden om in te wonen en
werken; opleiden voor de regio in plaats van voor individuele zorgaanbieders.

Grote behoefte aan praktijkgerichte opleiding wordt nog niet optimaal vervuld
De wens van de zorgaanbieders is om te faciliteren in een meer praktijk gerichte opleiding, waarbij
kennis vanuit de praktijksituatie wordt overdragen. Het onderscheid tussen intramurale en
extramuraal zorg vervaagt en loopt steeds meer in elkaar over. Langdurige zorg vindt steeds vaker
plaats in de thuissituatie en intramurale zorg wordt extramuraal geleverd. Dit vraagt om docenten
die hun lessen grotendeels vanuit de praktijk vormgeven, waarbij studenten in hun eigen tempo de
leerstof direct in de praktijk plaatsen. Hierbij staat het zorgpad van de cliënt centraal
(persoonsvolgend kostenbeleid). Ook vraagt dit meer aandacht voor de didactische vaardigheden van
de professionals tijdens hun opleiding. De professionals krijgen een meer generalistische functie om
de cliënt te ondersteunen vanuit zowel het perspectief van de zorg, welzijn en wonen. Ook de
opleidingsinstituten in de regio willen nadrukkelijk aandacht voor de begeleiding op de werkvloer en
geven daarbij aan dat:
 Het ontbreekt aan goede rolmodellen op de werkvloeren en de cultuuromslag moeilijk wordt
gemaakt (voor alle niveaus);
 Verbetering van het leerklimaat nodig is. Door allerlei omstandigheden (als meer wisselingen
binnen teams, krimp binnen teams, minder / of ontbreken van opleidingsfunctionarissen die op
de werkvloer de werkbegeleiders scholen en begeleiden) is de begeleiding onder druk komen te
staan. Soms is zelfs geen begeleiding beschikbaar wat voor studenten vaak verwarring geeft en
waardoor in sommige gevallen de kwaliteit van de op te leiden zorgprofessional niet geborgd kan
worden.

Gebrek aan transitiemiddelen
Regionale initiatieven zijn opgezet door samenwerkingen tussen zorgaanbieders en
opleidingsinstituten alsmede interne oplossingen. Hierbij wordt de focus niet alleen gelegd bij het
aantrekken van nieuwe medewerkers maar ook het behoud van de bestaande, soms wat oudere,
medewerkers. Toch staan deze initiatieven vaak op zichzelf. Een reden om niet te kunnen opschalen
is volgens de betrokkenen een tekort en gebrek aan transitiegelden. Daarnaast bestaat ook de
behoefte aan het combineren van bestaande opleidingen, maar is niet (altijd) duidelijk hoe hierin te
handelen.

Oplossen arbeidsmarktproblematiek vraagt om (cultuur)verandering
Tegelijkertijd zijn de aanbieders zich ervan bewust dat ook zij moeten meebewegen. Door onderlinge
samenwerking tussen aanbieders kan het menselijke kapitaal beter worden behouden. Dit alles
vraagt om een cultuurverandering van zowel opleidingsinstituten als ook de bestuurders van de
aanbieders. Centraal staat de vraag van de cliënt en wat hiervoor nodig is. En niet de opleiding of de
cultuur van een zorginstelling.
Totaalbeeld over de regio Drenthe
Samengevat kan gesteld worden dat de arbeidsmarktanalyse Drenthe laat zien dat de vraag naar zorg
en personeel blijft stijgen en het aanbod van het personeel daalt. Deze ontwikkelingen leiden ertoe
dat het personeelstekort - kwalitatief en kwantitatief - van verzorgenden en verpleegkundigen een
urgent probleem is in de sector VV(&T) in Drenthe, zeker kijkend naar de toekomstige vraag. Verder
kiezen op dit moment veel verpleegkundigen na hun opleiding of na enkele jaren werken in de VVT,
voor een vervolgstap in het ziekenhuis. De aanbieders zien in dat zij zichzelf anders zullen moeten
organiseren en positioneren om zowel de toekomstige medewerkers als de huidige medewerkers te
behouden in de ouderenzorg (VVT) en het maximale potentieel van medewerkers aan te wenden.
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Door individuele zorgaanbieders als wel in samenwerking tussen zorgaanbieders en
opleidingsinstituten zijn diverse initiatieven gestart om de arbeidsmarktproblematiek tegen te gaan.
Overeenstemming in de initiatieven van de zorgaanbieders is de wens naar een verbeterde
samenwerking met opleidingsinstituten, waarbij het onderwijs meer vanuit de praktijk vorm wordt
geven. Dit dient nog nader vorm gegeven te worden en wenselijk is om hier een versnelling in aan te
brengen. Ervaren knelpunten in de huidige initiatieven zijn het gebrek aan financiën voor een
projectorganisatie en de fysieke afwezigheid van een praktijkopleider om bijvoorbeeld teaching on
the job mogelijk te maken. Ook lukt het maar mondjesmaat om de hedendaagse thema’s en
ontwikkelingen aan te laten sluiten bij het opleidingsaanbod. Actie is nodig om de huidige en
toekomstige medewerkers beter te equiperen op hun taak en om aansluitingsproblematiek en
instroomknelpunten te voorkomen.
Het belang om gezamenlijk, regionaal op te leiden wordt door alle partijen onderkend. Betere
samenwerking, praktijkgerichte opleiding, andere wijze van organiseren en imagoverbetering zijn
veel voorkomende suggesties. Maar het oplossen van het regionale arbeidsmarktvraagstuk vraagt
meer dan suggesties. Het vraagt van partijen een concrete rol in het meedenken over, het initiëren
van en het omzetten en implementeren van ideeën in projecten. Dit plan van aanpak poogt hieraan
bij te dragen.

3. Actieplan Drenthe
De gesignaleerde punten van de zorgaanbieders maken dat in de regio Drenthe snel stappen
genomen moeten worden om (verdere) problemen op korte en lange termijn te voorkomen. In het
vervolg van dit plan van aanpak is ervoor gekozen om deze knelpunten te benoemen bij de gekozen
onderstaande thema’s:
1. Opzetten van een gedragen Regionale Strategische Personeelsplanning (RSPP).
2. Aantrekken van nieuwe studenten en medewerkers (incl. praktijkopleiden)
a. Kwantiteit: afspraken over de regionale opleidings- en stagecapaciteit
b. Kwaliteit: afspraken over de kwaliteit van opleiden (opleiden Nieuwe Stijl)
3. Behoud van huidige medewerkers in de regio (incl. cultuuromslag)
4. Impulsen geven aan zij-instroom
5. Imago (sectorbreed)
De focus ligt op de verpleeghuiszorg
De actiepunten van onderliggend plan zijn gericht op de verpleeghuiszorg, maar er zal nadrukkelijk
worden gezocht naar de verbindingen met andere branches. De actiepunten zijn tot stand gekomen
na meerdere overleggen tussen de Drentse aanbieders, ZorgpleinNoord, Drentse
opleidingsinstituten, Netwerk ZON, Zilveren Kruis Zorgkantoor en W&T. De uitwerking van deze
onderwerpen is beschreven in de volgende paragrafen. Achtereenvolgens wordt per thema
beschreven; aanleiding, doelstellingen en voorstel voor implementatieplan met eventuele
randvoorwaarden. Gedurende de uitwerking van de bovenstaande punten wordt nagedacht over de
wijze waarop ICT innovaties en technologie kunnen ondersteunen bij het behalen van de
doelstellingen. Specifiek als het gaat om behoud van up-to-date kennis van het huidige personeel en
deze aanwezige kennis bij studenten vanuit de opleiding kan worden dit meegenomen in het
aanpassen van de (soms verouderde) praktijksituatie.
Randvoorwaarden
Aan welke onderdelen van onderliggend plan een organisatie wel en niet aan deelneemt wordt
vastgesteld in een persoonlijke overeenkomst, die verschillende kan zijn per organisaties. Echter,
voor iedere deelnemer gelden voor deelname een aantal algemene randvoorwaarden.
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 Deelname aan de Regionale Strategische PersoneelsPlanning. ZorgpleinNoord zal hierin een
voortrekkers rol op zich nemen om de analyse uit te voeren, maar dit kan uiteraard niet zonder
input van de zorgaanbieders en onderwijsinstituten;
 Partijen spreken verder af geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voeren dan wel om
bewust medewerkers weg te trekken bij collega-zorgorganisaties;
 Om de aantrekkelijkheid van studeren en werken in de sector te vergroten krijgen studenten de
volgende garanties:
- Baangarantie: na het afstuderen heeft een professional altijd werk in de Zorgsector binnen
de regio Drenthe;
- Betrokkenheid bij vaststellen contractduur: men bepaalt in afstemming met organisatie zelf
wat het gewenste aantal uur is dat men wil werken na het behalen van het diploma;
- Tijdens de studie kan men binnen de zorgsector interessant (vakantie)werk doen (evt. met
een versnelling van het opleidingstraject);
- Na het afstuderen bepaalt men zelf in welke organisatie men aan de slag wil. Maar vooral
weten studenten wat hun carrièreperspectieven zijn als ze in de regio Drenthe een
zorgopleiding gaan volgen;
 Uitstroom van medewerkers wordt beperkt door samenwerking te zoeken met collegainstellingen om een loopbaan(perspectief) binnen de regio voor medewerkers te organiseren;
 Om onderstaande actieplan uit te werken is het belangrijk dat er steeds volledige openheid over
alle ontwikkelingen is. Om draagvlak en slagkracht te organiseren is het van belang dat
deelnemende partijen vanuit hun eigen organisaties capaciteit vrijmaken ten dienste van
regionale activiteiten in een door hen gewenste samenwerkingsstructuur;
 Deelnemers werken mee aan een beschrijving van de lessons learned zodat inzichtelijk kan
worden gemaakt wat een dergelijke transitie betekent voor de regio en de rest van Nederland,
gemeten in tijd en geld.

3.1. Opzetten Regionale Strategische Personeelsplanning (RSPP)
Aanleiding
Zorgverzwaring en verwachte personeelstekorten vragen om een toekomstgerichte visie en
strategisch acteren, zowel voor zorgaanbieders als opleidingsinstituten. Nadere analyse van de
tekorten voor de komende jaren is noodzakelijk om de uitbreiding te kwantificeren die nodig is op de
verschillende niveaus. Meer aandacht voor strategische personeelsplanning is noodzakelijk om de
vraag en het aanbod te sturen. Uit de verschillende gesprekken kwam nadrukkelijk de wens naar
voren om met elkaar een beeld voor de toekomst te schetsen, ook om andere onderdelen van het
plan goed te kunnen invullen.
Doelstelling
 In de regio Drenthe zal gezamenlijk – onder leiding van ZorgpleinNoord – een Regionale
Strategische Personeelsplanning (RSPP) worden opgesteld, waarin wordt ingezoomd op de
inhoudelijke veranderende omstandigheden en rollen en wat dat vraagt voor de regio in zijn
algemeen.
Implementatieplan
ZorgpleinNoord geeft samen met de Drentse organisaties op drie niveaus invulling aan RSPP:
1. Maatwerk op organisatieniveau
2. Kwantitatieve analyse op regionaal niveau 2018-2022
3. Toekomstscenario’s Drentse ouderenzorg 2030
1. Maatwerk op organisatieniveau
SPP ondersteuning op maat: adviesgesprek en begeleiden van (onderdelen) van het SPP-proces.
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2. Kwantitatieve analyse op regionaal niveau 2018-2022
Jaarlijkse inventarisatie van de kwantitatieve personeelsgegevens regiobreed, bijvoorbeeld aantal
het medewerkers per kwalificatieniveau, verwachte groei, in-, door- en uitstroom, aantal en soorten
opleidingsplaatsen. Voorafgaand aan deze inventarisatie vraagt ZorgpleinNoord de organisaties aan
welke informatie zij behoefte hebben. Analyse van deze cijfers vindt jaarlijks plaats in een
bijeenkomst met de zorgorganisaties en relevante partijen (bijv. onderwijs). Op basis van de
gezamenlijke bespreking worden acties geformuleerd.
3. Toekomstscenario’s Drentse ouderenzorg 2030
In 2018 formuleert ZorgpleinNoord samen met de zorgorganisaties toekomstscenario’s over de
Drentse ouderenzorg in 2030, met behulp van de methodiek scenarioplanning. Hoe ziet de
ouderenzorg er op langere termijn uit, uitgewerkt in verschillende toekomstbeelden? Veranderingen
in de samenleving kunnen zich exponentieel ontwikkelen; hoe bewegen organisaties daarin mee?
Door meerdere scenario’s uit te werken, gebaseerd op maximale onzekerheden en impact, zijn
organisaties en de regio beter voorbereid op (politieke, maatschappelijke, economische en
demografische) veranderingen. Per scenario bespreken de deelnemers de kansen, bedreigingen en
strategische keuzes met elkaar. Vervolgens worden de scenario’s en strategische keuzes een keer
per jaar in een gezamenlijke bijeenkomst getoetst.
Momenteel wordt ook een model ontwikkelt om op basis van zorgvraag de personeelsbehoefte te
weergeven. We hebben op dit moment onvoldoende inzicht wat dit model voor onderliggend plan
van aanpak kan betekenen. Vanuit ZorgpleinNoord worden de ontwikkelen aangaande dit model
gevolgd en waar mogelijk ingezet.
Randvoorwaarden t.b.v. implementatie
Deelname aan de Regionale Strategische Personeelsplanning (RSPP) is een randvoorwaarde om deel
te kunnen nemen aan het regionale plan. Zorgaanbieders, opleidingsinstituten en eventuele andere
partijen stemmen in met het aanleveren van de gewenste en noodzakelijke informatie om te komen
tot een gedegen analyse.

3.2. Aantrekken nieuwe studenten en medewerkers (incl. praktijkleren)

De uitgangspunten van dit onderwerp hebben een kwantitatief (3.2 a) en kwalitatief (3.2 b)
component.

A Kwantiteit: afspraken over de regionale opleidings- en stagecapaciteit
Aanleiding
Uit de analyse is gebleken dat er onvoldoende goed gekwalificeerde zorgprofessionals (niveau 3, 4 en
6) zijn om in de toekomstige behoefte te voorzien. De werkgelegenheid in de VVT zal groeien in de
komende jaren. Er wordt vooral een tekort voorzien voor verpleegkundigen en verzorgenden. De
gap-analyse t.a.v. de stageplaatsen laat zien dat vraag en aanbod (een afname in aanbod niveau 4 en
stabilisatie niveau 6) niet goed aansluiten bij het verwachtte tekort aan de hoger opgeleide
professionals (niveau 4 en 6). Deze vraag kan in eerste instantie opgevangen worden door het
vergroten van de opleidingscapaciteit en de stagecapaciteit, waarmee ook instroom in de VVT kan
worden vergroot. De tendens is dat veel verpleegkundigen na hun opleiding of na enkele jaren
werken in de VVT, kiezen voor een vervolgstap in het ziekenhuis. Door het binden en boeien van de
verpleegkundigen aan de ouderenzorg tijdens hun opleiding zou behoud voor de sector kunnen
worden vergroot.
Doelstellingen
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 Verhogen instroom studenten in de VVT door:
a) Het creëren van meer stageplekken op alle niveaus op de korte (schooljaar 2018) en lange
termijn;
b) Het creëren van interessante en kwalitatief hoogwaardige stages, met bijzondere aandacht
voor verpleegkundig niveau;
c) Het (op termijn) opheffen van numerus fixus.
Implementatieplan
a) Creëren van méér stageplaatsen
- Korte termijn: het creëren van meer stageplekken door het benutten van de
maximale capaciteit (BBL en BOL) met reeds beschikbare werk/stagebegeleiders.
 Zorginstellingen stimuleren onbenutte begeleidingscapaciteit om een
begeleidingstaak op zich te nemen;
 Opleidingsinstituten initiëren initiatieven om juiste begeleidingscapaciteit te
organiseren.
- Lange termijn: Op basis van de RSPP wordt vastgesteld op welke kwalificatieniveaus
vraag en aanbod al dan niet op elkaar aansluiten. Op basis van deze analyse kan ook
worden vastgesteld op welk niveau stageplekken gecreëerd moeten worden (BBL,
BOL, duaal, voltijd). Hierna kan een structurele opleidingsdoelstellingen worden
vastgesteld, alsmede inzichtelijk worden gemaakt wat de benodigde extra
begeleidingscapaciteit is om dit mogelijk te maken.
- Korte en lange termijn: zoeken naar creatieve oplossingen om met (het huidige)
beperkt aantal begeleiders zo veel mogelijk stageplaatsen te creëren, bijvoorbeeld
door het opzetten van leerafdelingen.
b) Creëren interessante kwalitatief hoogwaardige stages dan wel andere invulling van stages
(cliënt volgende stages), met extra aandacht voor de stages voor HBO-V.
- Vormen van een kerngroep bestaande uit zorgaanbieders en onderwijsinstituten die
gezamenlijk komt tot een (implementatie)plan t.a.v. aantrekkelijke stages
- Om het implementatieplan vast te stellen in informatie nodig uit het VVT werkveld
en het onderwijs als het gaat om:
 Wat willen studenten, wat maakt voor hen de VV(T) aantrekkelijk? Wanneer
kiezen ze voor de VVT?
 Hoe kunnen zorgaanbieders hier bij aansluiten? Te denken valt aan
rolmodellen, ketenstages, andere volgorde stages etc.
 Hoe kunnen opleidingsinstituten hier in meegaan?
 Waar zijn opleidingsinstellingen en zorgaanbieders (wettelijk) aan
gebonden?
- Om het implementatieplan te concretiseren is inzicht betreffende: Wat of welke
faciliteiten zijn nodig om het gewenste situatie te bereiken?
c) Opheffen Numerus Fixus
- De numerus fixus binnen de HBO-V is voornamelijk ingesteld vanwege een tekort aan
kwalitatief goede stages. Door het uitvoeren van onderdelen a en b, en rekening
houdend met de eisen die worden gesteld aan HBO-V studenten, moet dit alles ertoe
leiden dat de numerus fixus opgeheven kan worden.
Randvoorwaarden voor implementatie:
-

RSPP: Van belang is de gelijktijdige uitvoering van een nadere analyse van de tekorten voor de
komende jaren om de uitbreiding die nodig is op de verschillende niveaus te onderbouwen, om
uiteindelijk te komen tot een regionaal opleidingsplan. Behoeften en trends kunnen dan sneller
worden gesignaleerd en breder worden geïmplementeerd. Tevens wordt door de jaarlijkse
uitwerking van de RSPP vastgesteld of de geformuleerde doelstellingen zijn behaald.
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-

B

Aanbieders benutten maximaal het potentieel van medewerkers die werk/praktijkbegeleiding
kunnen geven, alvorens wordt gesproken over eventuele extra capaciteit.
Structurele afspraken zijn noodzakelijk met betrekking tot stageplaatsen, ketenzorg en de
gewenste kwaliteit om de numerus fixus te kunnen opheffen

Kwaliteit: Afspraken over de kwaliteit van opleiden

Aanleiding
Om de opleidingscapaciteit te kunnen vergroten in de regio zullen zorgorganisaties en de opleidingen
toegerust moeten worden om meer studenten te kunnen opleiden in de authentieke
beroepspraktijk. Enerzijds kan daarmee voldoende aantrekkelijke en toekomstgerichte stages
worden gecreëerd, anderzijds kan er invulling gegeven worden om te komen tot een andere vorm
van opleiding waarbij studenten, docenten en zorgprofessionals samen leren en elkaar ondersteunen
in de praktijk. Modernisering van het stagebeleid van de aanbieders in overleg met de opleidingen
draagt bij aan een betere kwaliteit en aansluiting van de stageplaatsen op de opleiding.
Zorgaanbieders zijn ook voorstander van het zo vroeg mogelijk laten kennis maken van de studenten
met de actuele prakrijk, zoals dat plaatsvindt in de huidige leernetwerken. Ervaren knelpunten in de
huidige initiatieven zijn het gebrek aan financiën voor een projectorganisatie en de fysieke
afwezigheid van een “praktijkopleider” om bijvoorbeeld teaching on the job mogelijk te maken. Ook
lukt het maar mondjesmaat om de hedendaagse thema’s en ontwikkelingen snel aan te laten sluiten
bij het opleidingsaanbod. Intensievere samenwerking tussen zorgaanbieders en opleidingsinstituten
kan zorgen voor een verbeterde samenwerking, waarin de theorie van nu beter aansluit bij de
praktijk van nu. In de bijlagen zijn een aantal lopende initiatieven hierop benoemd. Zaak is nu om te
komen tot een breed gedragen regionale aanpak hiervan.
Doelstellingen
a) Ontwikkelen regionale visie opleiden ‘Nieuwe Stijl ‘. Dit betreft de realisatie van een
(praktijk)opleiding, waarbij het onderwijs wordt gegeven op basis van real-life casuïstiek op
de locatie van de ouderenorganisaties in de lijn van het bijvoorbeeld Gildeleren, teaching on
te job en ‘integrale opleiding’ tot verpleegkundige. Studenten brengen de leerstof direct in
de praktijk en plaatsen het geleerde direct in de passende context. Docenten sluiten bij het
lesgeven aan bij de behoeften en wensen van de doelgroep en wisselen kennis en expertise
uit met de huidige werknemers;
b) Een optimale aansluiting van onderwijs op de praktijk door docenten, doordat zij blijvend in
aanraking komen met de praktijk;
c) Verhogen kwaliteit werkbegeleiding doordat werk- en praktijkbegeleiders on the job leren
van docenten;
d) Verhoogde instroom, opleidings- en sectorendement (minder uitval studenten en jongeren),
o.a. doordat een nieuwe doelgroep leerlingen bereikbaar wordt voor de VVT sector
(doelgroep die niet voor schools leren kiest, maar wordt aangetrokken door het
praktijkgerichte en het innovatieve karakter van de opleidingen).
Opleiden nieuwe stijl
Opleidingsorganisaties en organisaties voor ouderenzorg trekken zo samen bestuurlijk verder op
naar een nieuwe wereld van praktijkleren waarbij gebruik gemaakt wordt van innovatieve concepten
die passen bij de regionale behoefte, resulterend in een andere vorm van opleiden per 2018. Deze
nieuwe vorm van opleiden (praktijkleren) is tevens ook gericht op welzijn, ICT, integriteit, de wens
van de bestaande en nieuwe medewerkers en docenten en bevat o.a. de volgende elementen:
- Onderwijs o.b.v. real-life casuïstiek;
- Samenwerkend leren door co-creatie tussen onderwijs en zorgaanbieder: studenten brengen de
leerstof direct in de praktijk en plaatsen het geleerde direct in de passende context;
- Mogelijke introductie van verticaal leren (niveau 3-6): over de grenzen van de opleiding heen in
professionele leergemeenschappen;
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-

Niet startbekwaam, maar vakbekwaam opleiden: tijdens de opleiding ontwikkelt de student de
benodigde kennis en kunde en leert zich op te stellen als een professional
Wijze waarop het huidige personeel mee ontwikkelt (samen leren door studenten en huidige
personeel)
Onderzoeken van mogelijkheden van een flexibel te volgen curriculum: studenten vinden hun
eigen weg in het curriculum, aan de hand van de leermogelijkheden die zich in de praktijk voor
doen. Studenten die sneller kunnen leren kunnen het curriculum in kortere tijd voltooien
Verbeterde doorstroming van MBO naar HBO.

Implementatieplan
a) Ontwikkelen regionale visie:
 Bestaande initiatieven worden getoetst op basis van de bovenstaande punten door een
werkgroep uit het veld die bestaat uit een mix van organisaties die al een vergelijkbaar
initiatie zijn opgestart.
 Op basis van de toetsing en de opgebouwde ervaring en expertise wordt een regionale
visie opleiden nieuwe stijl opgesteld waaraan het praktijkleren moet voldoen.
 In gezamenlijkheid of in samenwerking met een aantal partijen wordt de regionale visie
doorgevoerd. Hierbij worden bestaande initiatieven aangepast of mogelijk aangesloten
bij goede voorbeelden in de regio. Indien niet mogelijk wordt een nieuw opleiding
ontwikkeld en geïmplementeerd.
b) Aansluiting van onderwijs op de praktijk:
De beschrijving van opleidingsvorm kent ook nadrukkelijk een uitwerking van de
effecten/benodigdheden/vereisten voor docenten (zowel kwalitatief als kwantitatief). Ook
hier wordt waar mogelijk aangesloten bij bestaande regionale dan wel landelijke kennis.
c) Kwaliteit werk- en praktijkbegeleiding:
De beschrijving van opleidingsvorm kent ook nadrukkelijk een uitwerking van de
effecten/benodigdheden/vereisten voor werk en praktijkbegeleiding (zowel kwalitatief als
kwantitatief).
Randvoorwaarden
Partijen geven volledige openheid over initiatieven en ontwikkelingen in het kader van
praktijkleren. Ze delen kennis en ervaring met anderen en zoeken samen naar oplossingen die
concreet geformuleerd worden;
Het betreft nadrukkelijk co-creatie tussen onderwijs en zorgaanbieders om het onderwijs nauw
aan te kunnen laten sluiten op de vragen van de praktijk. Hierbij zou het helpen als opleidingen
criteria delen en/of opstellen die worden gehanteerd voor de stageplaatsen;
Studenten en huidige (pas afgestudeerde) professionals worden betrokken bij het bepalen van
de invulling van de opleiding. Dit betreft ook de gewenste vorm van ondersteuning tijdens en van
de stageperiode.

3.3.

Behoud van huidige medewerkers in de regio

Aanleiding
Naast het verhogen van de instroom van nieuw personeel is het tegelijkertijd ook van groot belang
om te investeren in het behoud en de duurzame inzetbaarheid van de huidige zorgprofessionals
binnen de verschillende zorgorganisaties. In de regio Drenthe wordt echter geconstateerd dat er
sprake is van grote en vroegtijdige uitstroom: op dit moment is de uitstroom van medewerkers in de
leeftijdscategorie 20-25 jaar het hoogste van alle leeftijdscategorieën bij de zorgaanbieders in
Drenthe. Wanneer deze leeftijdscategorie meer behouden kan blijven voor de VVT, zal dit een
aanzienlijk deel van de arbeidsmarktproblematiek kunnen oplossen. Het vermoeden is dat de
verwachtingen en de manier waarop deze groep medewerkers bevrediging zoekt in het werk,
onvoldoende matchen met de organisatiecultuur die veelal door de oudere medewerkers wordt
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bepaald (hiërarchisch, vaste werkstijlen en diensten). Van belang is dan ook om focus te hebben hoe
deze professionals te behouden voor de regio. Het element van binden en boeien speelt echter voor
alle medewerkers over alle leeftijdscategorieën heen. Het hebben en behouden van voldoende
gekwalificeerd personeel is een grote uitdaging. Oplossingsrichtingen liggen op het gebied van
arbeidsvoorwaarden, maar ook taakherschikking, duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren,
waarbij een belangrijk element ook de verbinding met de technologische ontwikkelingen is. Gezien
de veranderingen in de zorg is het belangrijk dat alle medewerkers op een andere manier naar
zorgverlening gaan kijken. De zorgmedewerker van de toekomst kijkt, leert en doet in de dagelijkse
(transmurale) zorgpraktijk. Van belang is daarbij om aandacht te hebben voor de oudere
medewerker en ook deze te kunnen equiperen en behouden. Dit is ook van belang omdat hiermee
mogelijk onvrede of ziekteverzuim aangepakt kan worden.
Doelstellingen
a) Verminderen uitstroom medewerkers (met focus op de leeftijdscategorie 20-25 jaar).
b) Vergroten van de duurzame inzetbaarheid van o.a. oudere medewerkers, waardoor gezond
behoud van de huidige (oudere) werknemers mogelijk wordt. Medewerkers worden ingezet
op hun talent en uitval en ziekteverzuim wordt voorkomen.
c) Visie op ‘een leven lang leren’ kijkend naar de medewerker van de toekomst.
Implementatieplan
a) Verminderen Uitstroom van medewerkers
- Analyse redenen van uitstroom met focus op leeftijdscategorie 20-25;
- Analyse welke arbeidsvoorwaarden bijdragen aan verminderde uitstroom en waar
mogelijk aanpassen van deze arbeidsvoorwaarden;
- Bepalen oplossingsrichtingen, waarbij o.a. aandacht is voor inzet op talenten van de
medewerkers, meer betrokkenheid en invloed op de werkuitvoering, andere vormen
van feed back en het bieden van carrièreperspectief;
- Implementeren van de gewenste oplossingsrichting(en) uiterlijk per schooljaar 2018.
b) Vergroten duurzame inzetbaarheid (met focus op oudere medewerker)
- Onderzoeken op welke wijze functiedifferentiatie, taakherschikking en/of
taakvernieuwing1 kunnen bijdragen aan behoud en gezondheid van huidige werknemers
- Onderzoeken van de mogelijkheid om oudere medewerkers in te zetten voor het
opleiden van studenten en stagiaires. Zo ontstaat voor de oudere werknemers een meer
realistischere taakverdeling (met onder andere minder fysieke belasting), waardoor zij
langer behouden kunnen blijven voor de zorg.
- Implementeren van de gewenste oplossingsrichting(en) uiterlijk per schooljaar 2018.
c) Een Leven lang leren
- Analyse van ondersteuningsbehoefte van huidige en nieuwe medewerkers
- Het opzetten van Scholingsprogramma’s en het samenstellen van opleidingsklassen voor
de huidige medewerkers om enerzijds professioneel personeel te behouden, uitval door
het niet kunnen voldoen aan de gevraagde professionaliteit te voorkomen en
werknemers de mogelijkheid te bieden zichzelf te ontplooien.
 Gedacht wordt voor het inrichten van een living lab dan wel kennissessies
waarbij met name de oudere medewerkers ondersteuning krijgen bij het
meenemen in de nieuwe perspectieven in een veranderende omgeving;

Functiedifferentiatie is het uitsplitsen van taken in een functie, waardoor nieuwe functies ontstaan. Taakherschikking is
‘het structureel herverdelen van taken tussen beroepen’. Ook de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden
worden hierbij overgedragen. Bij taakvernieuwing gaat het ook om het toevoegen van additionele en nieuwe taken, waarbij
de zorg op een andere manier wordt georganiseerd. Rapport Taakherschikking in de ouderenzorg: kansen, belemmeringen
en effecten.
1
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Aandacht voor kennis van technologische ontwikkeling en wijze van
implementatie;
Onderzoeken hoe een dergelijke aanpak kan leiden tot een mogelijk (deel)
diploma.

Randvoorwaarden
- Indien mogelijk gebruik maken van de al reeds lopende initiatieven en gebruik maken van de
opgebouwde kennis en expertise zowel regionaal als landelijk.

3.4. Zij-instroom

Aanleiding
Uit het regioportret blijkt dat er onvoldoende sprake is van doorstroming tussen de verschillende
branches en dat hier een onvervulde potentie ligt. Betrokkenen zien het inzetten op zij-instroom als
gedeeltelijke oplossing voor het arbeidsmarktprobleem voor o.a. niveau 4. Hierbij kan samenwerking
met andere partijen gezocht. Tevens zijn er signalen uit de praktijk dat zij-instromers (bijv. BBLopleiding) belemmeringen ervaren, bijvoorbeeld doordat bij het starten van een opleiding de
uitkering wordt stilgezet. Hierdoor maakt een groep medewerkers de keuze om niet in te stromen,
terwijl zij dit wel graag zouden willen.
Doelstellingen
a) Analyseren van belemmeringen van zij-instroom en in samenwerking met relevante partijen
(bijvoorbeeld sociale zaken) oplossingen creëren
b) Verhogen van de opleidingsinspanningen van de zorginstellingen met betrekking tot
specifieke doelgroepen die met maatwerk via zij-instroom de zorg kunnen betreden;
Implementatieplan
a) Verhogen opleidingsinspanningen
- Onderzoeken van mogelijkheden wat maakt dat het voor zij-instromers eenvoudiger zou
zijn om aan de opleiding te beginnen en waar het potentieel zich bevindt
- Concrete vervolgacties uitvoeren die de toegang tot zij-instroom gemakkelijker maken
b) Verhogen opleidingsinspanningen gericht op specifieke doelgroepen zij-instroom
- Belangrijk voor de doorstroom van deze doelgroepen is een flexibele aanpak bij het
opleiden, waarbij dubbelingen van lesstof worden voorkomen en modulair leren een
goede optie is. Een modulaire aanpakt zorgt voor goede verbinding tussen theorie en
praktijk en leidt eerder tot werkplek leren
- Doorstroom vanuit andere sectoren (bijvoorbeeld welzijn en sociaal domein) zoveel
mogelijk faciliteren. Er worden opleidingsinspanningen verricht om tenminste binnen
drie van de onderstaande doelgroepen de zij-instroom te verhogen:
 Statushouders met mogelijk relevante achtergronden werven/aantrekken, die
met behulp van snelle/compacte scholingsprogramma’s bij te scholen zijn naar
benodigde zorgkwalificaties;
 Het inzetten van arbeidsgehandicapten/beperkt en binnen de VVT;
 Werven en toeleiden potentieel met zorg- en welzijnsberoep uit WW/bijstand
terug laten vloeien;
 Ex-medewerkers op lagere opleidingsniveaus die sinds 2012 vertrokken zijn, met
specifieke opleiding en begeleiding (in aangepaste functie) laten terugkeren;
 Overtallig personeel op aangepaste functiebeschrijvingen via (verkorte) BBL
opleidingen naar tekortfuncties laten vloeien;
 Verder is gebleken dat voor de instroommomenten een andere invulling
wenselijk is (zie bijlage 7 voor lopende initiatieven op dit gebied).
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Randvoorwaarden
- In beeld brengen van de kosten van stages en leerwerkplekken (BOL en BBL) en het uitwerken
van businesscases hieromtrent. Mogelijk van belang hierbij is ook de afstemming met het
Ministerie van Sociale Zaken omtrent de negatieve financiële prikkel van het opleiden van
mensen met een uitkering. Bij een aantal instellingen lopen BBL trajecten waarbij leerlingen
opgeleid worden met behoud van een uitkering. Daarover kan een business case gemaakt
worden die voorgelegd kan worden aan het Ministerie van SZ;
- Daarbij speelt ook de rol van Gemeenten bij de informatievoorziening aan mogelijke
kandidaten;
- Betere informatievoorziening richting gemeenten, UWV, COA en andere partijen waar zich
potentiele werknemers bevinden over het werken in de zorg en wat daar voor nodig is, zodat zij
hun kandidaten ook voorzien van een realistisch beeld;

3.5. Imago

Aanleiding
Om voldoende jongeren en ouderen te (blijven) interesseren voor de zorgsector is het van belang om
actief de mogelijkheden en aantrekkelijkheid van de sector structureel bij verschillende doelgroepen
in beeld te brengen. Hierbij wordt in eerste instantie aangesloten bij de huidige imago-activiteiten
vanuit ZorgpleinNoord. Voor wat betreft het verbeteren van het imago spelen ook een aantal andere
zaken die partijen per direct op kunnen pakken. Betrokken partijen geven aan dat het wenselijk is dat
een compleet aanbod komt op de domeinen wonen-leven-werken. Niet alleen de werkgever of de
sector moet interessant zijn, maar het totaalpakket moet kloppen. Gezinnen moeten het fijn vinden
om in Drenthe te wonen en te werken. Dit vraagstuk kan alleen opgelost worden door samen met
gemeenten, MKB en onderwijs samen te werken en te zoeken naar mogelijkheden. Dit kan ook nog
breder getrokken worden door een provinciale zorgvisie te ontwikkelen, waar met alle werkgevers in
de zorgbranche een nieuwe ‘zorglogistiek’ wordt ontwikkeld, die recht doet aan de toekomstige
zorgvraag en waar innovatie en ruimte voor experimenteren het werken aantrekkelijk maken.
Doelstellingen
a) Voorlichting en informatie van leerlingen op Voortgezet Onderwijs (VO) over opleiden en
werken in de zorg en welzijn
b) Imagocampagnes, voorlichting & wervingscampagnes gericht op specifieke doelgroepen.
ZorgpleinNoord heeft al campagnes uitgezet, zoals Campagne Bijzonder werk en
Ouderenzorg zit in je
c) Opzetten regionale campagne over woon- en werkgenot in de regio Drenthe
Wat hebben we al?
ZorgpleinNoord geeft ondersteuning in de vorm van gastlessen op scholen.
o VMBO-tl klas 1 en 2: Bij vmbo tl is het motto: zorg is mooi en belangrijk werk; is het iets voor
jou? De les biedt een inkijkje in de mogelijkheden die de sector zorg en welzijn heeft en door
samen te werken, leren ze meer over hun eigen competenties.
o Havo en vwo klas 3: De gastles is bedoeld om de profielkeuze te ondersteunen. De leerlingen
krijgen beter zicht op hun kansen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn.
o Aan jou hebben we wat: Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen geslagen en
het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo, havo en vwo.
Doel: Ze enthousiast maken voor een loopbaan in Zorg en Welzijn en ze voorbereiden op een
goede beroepskeuze.
Daarnaast zijn in de regio voorlichting & wervingscampagnes gericht op specifieke doelgroepen
opgestart, veelal in samenwerking met de praktijk
o Campagne Bijzonderwerk, gericht op werken in de gehandicaptenzorg
o Ouderenzorgzitinje, gericht op werken in de ouderenzorg
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Momenteel vindt oriëntatie plaats op een imago campagne wijkverpleegkundige. Daarnaast zet
ZorgpleinNoord Facebook en LinkedIn in om jongeren, werkzoekenden, zorgprofessionals, studenten,
middelbare scholieren en zij-instromers te bereiken. Dit om bij te dragen aan een positief en reëel
beeld van de sector.
Implementatieplan
a) Inventarisatie naar bestaande initiatieven in de praktijk op de drie doelstellingen en waar
nodig deze intensiveren. Er wordt gekeken of de individuele initiatieven kunnen worden
omgezet naar een regionale aanpak.
b) Voorlichting VO
- Vergroten van het bereik van de huidige aanpak van ZorgpleinNoord samen met
werkgevers in het geven van voorlichting en informatie verschaffing aan leerlingen op
VO over werken in zorg en welzijn met behulp van lespakketten en gastlessen.
c) Imago en wervingscampagnes
- Vergroten van aantal deelnemende organisaties aan de voorlichtings- &
(imago)campagnes over werken in de zorg
- Uitbreiding voorlichting en wervingscampagnes gericht op specifieke doelgroepen
d) Campagne woon- en werkgenot:
- Verkenning campagne woon- en werkgenot Drenthe (is.m. relevante partijen als
regionale en landelijke overheid) en eventuele aansluiting bij bestaande campagnes
(bijvoorbeeld Top Dutch)
Randvoorwaarden
- De deelnemende organisaties leveren concrete inspanningen om de doelstellingen te bereiken.
- Bijhouden van bereikcijfers van de verschillende campagnes

4. Onderzoek
Op onderdelen van het plan van aanpak zou onderzoek kunnen worden verricht naar het effect van
de maatregelen / afspraken. Bijvoorbeeld vanuit een Hogeschool, afhankelijk van het thema. Op deze
wijze wordt invulling gegeven aan de wens van betrokkenen om ervaringen en kennis te delen.
Mogelijk onderwerp voor onderzoek kan zijn: in welke mate hebben de verhoging van het aantal
stages en opleidingsplaatsen, de inzet van leergemeenschappen en de ontwikkeling van medewerkers
bijgedragen aan kwalitatief betere zorg?
Concretisering onderzoek
Aan tenminste 2 partijen zal een offerte gevraagd worden om de onderzoekselementen te kunnen
uitvoeren. Getracht wordt om dit door lokale aanbieders / organisaties te laten uitvoeren.

5. Rolverdeling

Het plan van aanpak in het kader van de arbeidsmarktproblematiek Verpleeghuiszorg Drenthe kent
een diversiteit aan partijen die input, commitment, middelen, faciliteiten en slagkracht zullen
leveren. De zorginstellingen en opleidingsinstituten spelen daarin gezamenlijk een centrale rol
omdat daar de problematiek zich met name manifesteert en de directe gevolgen zichtbaar zijn voor
studenten, medewerkers en cliënten. Om draagvlak en slagkracht te organiseren is het van belang
dat deelnemende partijen vanuit hun eigen organisaties capaciteit vrijmaken ten dienste van
regionale activiteiten in een door hen gewenste samenwerkingsstructuur. ZorgpleinNoord en
anderen hebben een faciliterende rol, waarbij ZorgpleinNoord een vehikel kan zijn om regionaal de
dialoog en afstemming structureel te organiseren tussen organisaties, onderwijs en andere relevante
partijen. De wens van Zorgkantoor / VWS is dan ook om een projectleider aan te stellen die specifiek
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voor dit project actief is maar ook reeds lokale inbedding heeft. Namens de beide partijen wordt
voorgesteld om indien het project gaat lopen, deze projectleider vanuit de ZorgpleinNoord in te
zetten. Daarnaast zal op een zo eenvoudig mogelijke wijze een projectstructuur opgezet worden
waarbij nog te benoemen partijen een “stuurgroep” vormen.
Op deze wijze wordt blijvend een koppeling gelegd tussen de provincie brede aanpak van
ZorgpleinNoord, de domein overstijgende projecten en het projectplan Drenthe. Zo wordt getracht
dubbeling van activiteiten te voorkomen maar wordt wel zorggedragen voor informatieoverdracht.
Op het moment dat daadwerkelijk een breed gedragen aanpak voor regio Drenthe wordt
afgesproken, wordt op basis van de geconstateerde knelpunten en gewenste (regel)ruimte gezocht
naar een passende projectafspraak met mogelijk bijbehorende financiering.
Invulling regionale projectleider
Voor de rol van projectleider wordt gedacht aan een tijdsinvestering van 2,5 dag per week voor een
periode van 46 weken voor een projectduur van 4 jaar.
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