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De balans na 1 jaar

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
Limburg

Inleiding
Met 140 collega’s uit 80
deelnemende organisaties
hebben we in juni 2018 een
start gemaakt om het Regionaal
Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)
Limburg van papier naar de praktijk
te brengen.
Een jaar later maken we samen de
balans op.

‘Ontmoeting, verbinding en een veelheid aan
ontwikkelingen, dat was voor mij de RAAT-middag in drie
woorden. Er zijn zoveel mooie onderwerpen waarmee we in de regio bezig
zijn, dat het moeilijk kiezen was voor 1 workshop! Een programma-opzet die
zorgde dat je toch van alles wat mee kreeg en de verdieping in kon. Omlijst
met veel enthousiasme en humor! En… altijd leuk om mensen uit de regio te
treffen en ervaring uit te wisselen.’

Patricia Pepels, communicatieadviseur Proteion, 20 juni 2019

‘Omdat ik gisteren ‘overvallen’ ben
om naar het podium te komen zou ik willen zeggen dat dat bloemetje
eigenlijk was voor iedereen die aanwezig was. Of je nu 20, 30, 40 of 73 bent,
iedereen telt volwaardig mee en ik zou ze allemaal een groot applaus willen
geven. Wat een inzet van allerlei takken van zorg en vol overgave.’

Lies Bocken, Ik Zorg ambassadeur, 21 juni 2019
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We beginnen met het goede nieuws:

In 2018 is de sector zorg en
welzijn gegroeid met 2.500
medewerkers!
Prognoses* tonen echter dat het totale tekort aan medewerkers in 2022 voor
heel Limburg oploopt naar 3.516 medewerkers. Het gaat met name over
verplegende en verzorgende beroepen vanaf niveau 2. Verder geldt dat er
binnen de agogische beroepen een tekort aan niveau 4 en een overschot aan
niveau 3 geschoolde mensen gaat ontstaan.
Kortom, we moeten samen blijven investeren in het opleiden van (nieuwe)
medewerkers. Én blijven werken aan behoud, een andere kijk op functie- en
taakinrichting en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.

WIE WERKEN IN LIMBURG HIERAAN MEE?
91 partijen hebben RAAT Limburg ondertekend!
• De 5 centrumgemeenten
• Provincie Limburg
• Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool
• Gilde Opleidingen en VISTA college
• 81 organisaties in de sector zorg en welzijn
Actieve samenwerking
Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties, bovenop de reguliere
acties van partijen, zijn nodig om te zorgen voor voldoende personeel,
een aantrekkelijke sector om in te werken en een goed functionerende
arbeidsmarkt. Als gevolg van de kanteling in de zorg vormt de lokale
overheid een steeds belangrijkere partij. Binnen RAAT Limburg worden
de gemeenten actief betrokken bij samenwerkingsinitiatieven tussen
organisaties, onderwijsinstellingen, zorgkantoren en provinciale overheid.

RAAT Limburg na 1 jaar
Deze samenwerking heeft tot diverse initiatieven geleid die terug te
voeren zijn naar de zes actielijnen. Daarnaast zijn RAAT gerelateerde
samenwerkingsverbanden en initiatieven ontstaan. Wij hebben ze voor u per
thema gebundeld.
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*Bron: het prognosemodel Zorggebruik en personele inzet van Prismant.
*Bron: het prognosemodel Zorggebruik en personele inzet van Prismant
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INITIATIEF: IK ZORG CAMPAGNE

Imago

Doe ook mee aan Ik Zorg!

Drie werkgroepen en één overkoepelende regiegroep onderzoeken
het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. Het gezamenlijke
doel: het positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van o.a. jongeren,
carrièreswitchers en herintreders. Ook huidige medewerkers krijgen een
prominente rol. We willen ze immers behouden voor de sector.
We gaan het imago van deze mooie sector versterken en de bekendheid
over leren en werken in zorg en welzijn verhogen. De landelijke Ik
Zorg-campagne werkt als katalysator; inmiddels zijn er ook regionale
initiatieven. Een grote wens komt dit najaar uit: er wordt een
documentaire-serie gemaakt over zorg en welzijn in Limburg. Het thema:
‘Echte mensen, échte verhalen’.

‘Het is altijd goed om regelmatig samen met communicatie-collega’s en
HR-adviseurs te sparren over de Ik Zorg-campagne. Het is een mooie
campagne die goed in elkaar steekt. De kracht zit hem in de eenvoud.
Met een herkenbaar beeld en #ikzorg worden kleine, unieke verhalen
uit de zorg samengebracht. Maar we moeten er wel allemaal sámen
aandacht aan blijven schenken, zodat de campagne zichtbaar blijft.’

Mark Mies, communicatieadviseur Vivantes Ouderenzorg

Meer info of aanmelden voor de Actielijn Imago:
Projectleider Cristel Collard
06 226 963 64
c.collard@zorgaanzet.org
www.zorgaanzet.org/actielijn-imago

• Geef medewerkers een podium. Zij zijn de beste ambassadeurs.
Bovendien; waardering vergroot behoud.
• Vergroot de zichtbaarheid van de campagne. Benut alle kanalen en
gebruik #ikzorg.
• Durf creatief te zijn. Ik Zorg gaat over eigenheid. De eenheid in
verscheidenheid is onze troef.

Ook leuk: de populaire
Lies! Lies is een
Verzorgende IG van 73
jaar. Ze staat met haar
portret en verhaal op
de landelijke website
Ontdekdezorg.nl. Haar
foto wordt op één na
het meest aangeklikt.
En daar zijn we trots op.
Vandaar dat ze tijdens de
verjaardag van één jaar
RAAT in de bloemetjes
werd gezet.

Imago

Veel mensen hebben een bevooroordeeld beeld van
werken in zorg en welzijn. Op basis van dit beeld
concluderen velen dat dit werk niets voor hen is. Jammer!
Zo lopen we veel potentiële collega’s mis. De actielijn imago
buigt zich over dit vraagstuk.

De landelijke campagne Ik Zorg loopt alweer enige maanden. Spotjes op
radio en tv, Insta-posts en bus-abri’s. Deze campagne helpt ons als regio
om de sector voor het voetlicht te brengen. Inmiddels zijn er ook al veel
Limburgse regionale initiatieven. De Ik Zorg-portretten duiken regelmatig
op bij de organisaties; op Werken bij-sites, wervingscampagnes of als serie
in het medewerkersmagazine. Het is mooi dat organisaties er zo positief op
reageren én zelf met de campagne aan de slag gaan. Tijdens de workshop
werd een aantal tips & tricks gedeeld om het Ik Zorg-gevoel te delen:
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INITIATIEF: DOCUMENTAIRE SERIE
‘ECHTE MENSEN, ECHTE VERHALEN’

Instroom

Zoals gezegd; er leven best wel wat vooroordelen over werken in zorg en
welzijn. Deze hopen wij weg te nemen door het échte verhaal te brengen
verteld door échte mensen. Hoe? Door middel van het maken van een reeks
korte documentaires, waarin steeds een zorgverlener en een cliënt centraal
staan.

Om een verdere toename van de instroom te realiseren is het zaak
dat we de vijver van nieuwe medewerkers samen verder verkennen
en vergroten.

We vroegen aan zorgprofessionals om ons te coachen. Wat moeten we doen
en wat moeten we vooral niet doen tijdens het filmen? Het antwoord: toon
alle tranen. Die van geluk, die van het lachen, maar ook die van verdriet en
pijn. Laat de mooie en leuke kant zien van het vak als zorgprofessional, maar
verdoezel de rauwe werkelijkheid niet. Deze hoort erbij.

Imago

Met deze wijze woorden gaan we aan de slag. In het najaar starten we met
de productie van drie pilot-afleveringen.

Het aantal nieuwe instroom-initiatieven groeit en veel organisaties zitten
aan hun maximale instroomcapaciteit.
Vanuit de actielijn Instroom kiezen we ervoor om op zoek te gaan naar
dat wat ons allen verbindt in de onderlinge samenwerking. We starten
met de briefkaartenactie ‘van afwijzen naar doorverwijzen’ waarin we
werkgevers stimuleren om elke niet passende sollicitant te verwijzen
naar zorgnetlimburg.nl voor een totaaloverzicht van de Limburgse
zorg en welzijn: van informatie over de werkvelden en leerroutes tot
informatiebijeenkomsten, oriëntatieplaatsen en (opleidings-)vacatures.

‘Parkstad wordt gekenmerkt door een forse vergrijzing en slechte
gezondheid van haar inwoners. Het is een brede opgave waar de
arbeidsmarkt voor staat: van elkaar leren en mét elkaar samenwerken
tussen de verschillende gemeenten, onderwijs, zorgkantoren en
organisaties om personeel te behouden en het aantal zij-instromers te
vergroten.’

Martin de Beer, wethouder in Heerlen en voorzitter van het Bestuurlijk
Overleg Regionale Arbeidsmarkt Zuid-Limburg

Meer info of aanmelden voor de Actielijn Instroom:
Projectleider Raymond Braeken
06 130 430 20
r.braeken@zorgaanzet.org
www.zorgaanzet.org/actielijn-instroom
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INITIATIEF:
‘VAN AFWIJZEN NAAR DOORVERWIJZEN’
Iedere sollicitant verdient aandacht.
De rode loper moet uit voor elke sollicitant die op zoek is naar een baan
binnen zorg en welzijn. Maar ligt deze rode loper ook altijd uit? Wijzen we
sollicitanten soms niet te makkelijk af met één druk op de knop binnen het
recruitment-systeem? En raken we daardoor mensen kwijt die de sector de
rug toekeren? Dat willen we voorkomen.
Bedenk dat een afwijzing ook voor de enthousiaste sollicitant een vervelende
ervaring is. Om beide partijen te helpen, willen we doorgroeien naar een
nieuw model: Van afwijzen, naar doorverwijzen. Word je als sollicitant
afgewezen? Jammer! Maar er zijn meer kansen binnen de sector. Om
kandidaten hierop te wijzen en het contact warm te houden, sturen we ze een
ansichtkaart. Enerzijds om de pijn van de afwijzing een beetje te verzachten,
anderzijds om ze te wijzen op de mogelijkheden binnen de sector.

INITIATIEF:
ECONOMISCHE SAMENWERKING ZUID-LIMBURG
(ESZL)
ESZL heeft bij Zorg aan Zet een projectleider aangesteld. Deze
heeft als opdracht de instroommogelijkheden vanuit gemeenten
en UWV vanuit jobcrafting en jobcarving te onderzoeken,
oppakken en verbreden. Denk hierbij aan zij-instromers
zoals bijvoorbeeld werklozen, niet-uitkeringsgerechtigden,
arbeidsgehandicapten en statushouders.

Instroom

In de praktijk betekent dit dat recruiters en HR-adviseurs van organisaties
een belangrijke rol hebben binnen dit proces. Er wordt nu verder geschaafd
aan de tekst op het kaartje. Vervolgens kunnen de organisaties ermee aan de
slag!

10 | 1 jaar RAAT

1 jaar RAAT | 11

Opleiden

INITIATIEF: GEPERSONALISEERD EN CONTEXTRIJK
LEREN BINNEN BBL EN BOL
Wat levert het op?

Dit alles vraagt om aangepaste opleidingen en flexibele opleidingsmogelijkheden waarmee (nieuwe) medewerkers worden voorbereid op
de uitvoering van deze taken.
Om de interactie tussen de deelnemers van de actielijn Opleiden te
vergroten is besloten om de werkgroep bijeenkomsten om te vormen
tot netwerkbijeenkomsten. Op 21 mei 2019 was de eerste netwerk
bijeenkomst met als thema ‘Gepersonaliseerd leren’. Actiz, VGN, SBB en
De Zorggroep met Gilde Opleidingen presenteerden de verschillende
facetten van dit thema. Na afloop is er door deelnemers actief contact
gezocht met Actiz voor deelname aan landelijke pilots.

‘Hoe klein de stap ook is… Zwaan kleef aan!’

Sigrid Smeele, projectleider leerklimaat V&V
Noord-Midden Limburg

Meer info of aanmelden voor de Actielijn Opleiden:
Projectleider Harm Mulder
06 467 353 70
h.mulder@zorgaanzet.org
www.zorgaanzet.org/actielijn-opleiden

• Hogere motivatie van studenten die mede hun eigen leerroute bepalen.
• Studenten die kunnen leren in hun eigen tempo dus ook sneller of
langzamer over de opleiding kunnen doen.
• Maatwerk leveren aan studenten, waarbij er wordt aangesloten bij
kwaliteiten en competenties.
• Meerdere instroommomenten voor studenten die later willen instromen.
• Studenten die zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces, waarbij
docenten faciliteren en ondersteunen.
• Meer betekenis van leerinhoud, omdat deze direct gekoppeld wordt aan de
context (de praktijk/leer- werkplek).
• Studenten krijgen meer inzicht in hun eigen leren.
• Betere aansluiting van de docent bij de wensen van de studenten
(autonomie).
• Een bijdrage aan de ontwikkeling van de 21e -eeuwse vaardigheden bij
studenten.

Opleiden

Zorgorganisaties en onderwijsorganisaties werken op regionaal
niveau nauw met elkaar samen bij de voorbereiding, ontwikkeling en
implementatie van nieuwe opleidingsmogelijkheden. De complexiteit
neemt toe en innovatieve mogelijkheden (eHealth, domotica en
robotisering) zijn realiteit geworden. Hierdoor ontstaan er nieuwe
functies en aandachtsgebieden en neemt de vraag naar actueel
geschoolde medewerkers toe.
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INITIATIEF: OPLEIDEN EN BEGELEIDEN VAN DE
MEDEWERKER IN OPLEIDING

INITIATIEF: SECTORPLANPLUS:
FINANCIELE IMPULS SCHOLINGSTRAJECTEN 2020

Op weg naar het vergroten van de capaciteit en hoger rendement.

Cofinanciering voor scholingstrajecten gericht op instroom, praktijkopleiders, opscholing en met ontslag bedreigde medewerkers. De regeling
is verdeeld in een viertal tijdvakken, waarvan inmiddels de eerste drie
operationeel zijn.

De ambitie is om nieuwe medewerkers met diverse werk- en
leerervaringen en opleidingsniveaus te laten instromen in een zogeheten
Leerpraktijkcentrum.
Dit Leerpraktijkcentrum wordt regionaal voor verschillende organisaties in
zorg en welzijn ingericht. De nadruk ligt op het mogelijk maken van instroom
op elk gewenst moment, op maat en toekomstgericht voor elke individuele
instromer. Medewerkers die al werkzaam zijn in de sector kunnen aansluiten
om verder te ontwikkelen en zo vroegtijdig te anticiperen op ontwikkelingen
in de sector.

Opleiden

Er vindt organisatie-overstijgende coördinatie op de instroom, leerklimaat
en werkbegeleiding plaats. Uitstroom uit het Leerpraktijkcentrum richt zich
vooralsnog op MBO 2, 3 en 4. Op deze manier zijn we voorbereid op een
veranderend landschap in onze sector.
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Het SectorplanPlus is een financiële impuls voor RAAT scholingsactiviteiten.
Via de adviescommissie van VWS worden de RAAT activiteiten en de
opbrengst daarvan gekoppeld aan de inzet van het SectorplanPlus door
organisaties in de arbeidsmarktregio’s in Limburg.
Voor de tijdvakken 1, 2 en 3 hebben organisaties de financiering met name
benut voor BBL-trajecten en korte trainingen. De doelgroep nieuwe instroom
(medewerker <1 jaar in dienst) kent verreweg de meeste aanvragen en is
daarmee volledig in lijn met het doel van de regeling. In tijdvak 3 is maar liefst
voor bijna 7.000 medewerkers cofinanciering aangevraagd ter waarde van
ruim 9 miljoen.
Alle 85 aanvragen voor scholingstrajecten die starten in 2019 zijn
gehonoreerd. We zijn verheugd te zien dat de financiering in de branches
VVT en GHZ ook wordt ingezet op oriëntatiebanen.
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Organisatie-overstijgend samenwerken in een krappe arbeidsmarkt vraagt andere vormen van beloning voor diverse groepen,
denk hierbij aan beloning van informele zorg. Ook uitwisseling
van medewerkers tussen organisaties, bijvoorbeeld werk- en
praktijkbegeleiders, moet eenvoudiger en goedkoper kunnen.
Binnen de actielijn Belonen en faciliteren werken we aan onderstaande
thema’s:
• Formuleren uniforme afspraken salaris zij-instroom en de relatie met
het leerlingensalaris.
• Flexibiliteit in contractvormen en contracturen, waarbinnen de wens
van de medewerker leidend is.
• Beeldvorming over beloning in de sector is negatief; we onderzoeken
wat we vanuit deze actielijn met dit signaal kunnen.
• Vermindering van de administratieve lasten binnen organisaties.

‘Snappen… schrappen… kappen…’
Rita Verdonk, Speciaal Adviseur ‘Ontregel de Zorg’
bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer info of aanmelden voor de Actielijn Belonen en faciliteren:
Projectleider Ria Jacobs
06 104 077 81
r.jacobs@zorgaanzet.org
www.zorgaanzet.org/actielijn-belonen
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Schrapsessies in Limburg.
Medewerkers geven aan teveel administratieve taken te hebben waardoor
zij minder tijd en ruimte hebben voor de cliënt. Eén van de redenen van
vertrek van medewerkers uit de sector is namelijk de ervaren administratieve
lastendruk. Wij maken er werk van, zodat die medewerkers behouden blijven
voor de sector.

Belonen en faciliteren

Belonen en
faciliteren

INITIATIEF: VERMINDER DE ADMINISTRATIEVE
LASTEN BINNEN UW ORGANISATIE

Met dat centrale doel voor ogen organiseerde Zorg aan Zet in
april vier ‘schrapsessies’ in Limburg. Professionals uit de jeugden thuiszorg en van Limburgse gemeenten brachten samen in
kaart welke administratieve handelingen het dagelijks werk
belemmeren en volgens hen geschrapt mogen worden. Zij deden
dit aan de hand van het landelijk programma ‘Snappen, schrappen
en kappen’ van Rita Verdonk die minister de Jonge adviseert rond
dit thema. Zorg aan Zet monitort de voortgang.

ZO PAKT MOVEOO MAATSCHAPPELIJKE OPVANG HET AAN
‘Wisseling van managers, het willen krijgen van sturingsinformatie
en de wijzigingen in de zorg, zorgden de afgelopen jaren voor
veel verandering in onze systemen. Weinig kennis van systemen,
zorgde voor geklaag van medewerkers dat ze nog meer moesten
registreren.
De eerste schrapsessie zit erop. Veel verwijderd, maar nog steeds
een heleboel registraties. We blijven twee vragen herhalen: ‘waarom
registreren we dit, voor wie registreren we dit?’ We zijn voornemens
een tweede schrapsessie te organiseren.’
Ons belangrijkste actiepunt? Organiseer schrapsessies binnen
de eigen organisatie! U kunt de ‘ontregelkit’ aanvragen bij Zorg
aan Zet. Zestien organisaties hebben dit al gedaan.
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INITIATIEF: ADEQUATE BELONING EN FACILITEITEN
VOOR MEDEWERKERS

Belonen en faciliteren

De actielijn haalt goede voorbeelden op om te komen tot andere vormen
van arbeidsovereenkomsten of mogelijkheden tot het aanbieden van grotere
contracten. Het blijkt namelijk dat net-afgestudeerde MBO- en HBO-ers hier
behoefte aan hebben.
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Het is voor veel organisaties vaak lastig om de 24-uurs
contracten los te laten. Toch zijn er ook organisaties die wel aan
de slag zijn met ruimere contracten. Gehandicaptenorganisatie
Daelzicht kent een systeem, waarbij een fulltime contract wordt
geboden, dat deels vast en deels flexibel wordt ingevuld. Ook
wordt er geëxperimenteerd met inzet van medewerkers over
afdelingen, locaties of instellingen heen; de roosterplanning
blijft echter een probleem.. Tenslotte wordt ook gekeken of er
mogelijkheden zijn om werkzaamheden op andere momenten
van de dag uit te voeren dan nu gebruikelijk.
Elke organisatie heeft een eigen manier om zij-instromers te
belonen en faciliteren. De actielijn onderzoekt de mogelijkheden
om tot een uniforme aanpak te komen.

Behoud
De afgelopen periode hebben we ingezet op behoud van medewerkers voor de sector. Toch is de uitstroom uit de sector nog
steeds erg hoog. Dat kunnen we ons niet permitteren aangezien
de tekorten de komende jaren alleen maar toenemen vanwege de
dubbele vergrijzing en de ontgroening.
Wat kunnen we nog meer samen doen om de uitstroom uit organisaties
maar ook uit de sector te voorkomen zodat daarmee een belangrijke
bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van de tekorten? De actielijn
Behoud stimuleert organisaties te investeren in een aantrekkelijke
werkomgeving en -klimaat waardoor uitstroom uit de sector kan worden
beperkt. Er zijn drie werkgroepen actief.

‘Anders denken, anders doen’

Astrid Brouwers, HR Business partner, Radar

Meer info of aanmelden voor de Actielijn Behoud:
Projectleider Ina van Haeff
06 230 311 47
i.vanhaeff@zorgaanzet.org
www.zorgaanzet.org/actielijn-behoud
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INITIATIEF:
FUNCTIONERINGSGESPREKKEN IN TEAMVERBAND

INITIATIEF:
TRAINEESHIPS

In veel gevallen is het houden van een functioneringsgesprek een verplicht
nummer geworden en soms worden de gesprekken helemaal niet meer
gevoerd. De traditionele, individuele gesprekken kosten veel tijd, leveren
frustratie op en partijen vragen zich af wat ze opleveren. Voert u nog
functioneringsgesprekken?

De werkgroep ‘Anders denken, anders doen’ gaat mogelijkheden aanbieden
voor (nieuwe) medewerkers om, over organisaties heen, ervaring op te doen,
opdrachten te vervullen of een loopbaanstap te maken, zodat medewerkers
behouden blijven of kiezen voor de sector. De werkgroep start met de
doelgroep schoolverlaters waarbij traineeships aangeboden worden voor
in totaal anderhalf jaar, waarbij drie organisaties de trainee telkens voor
een half jaar een werkplek bieden.

FIT® staat voor Functioneringsgesprekken In Teamverband en is een
alternatief voor de klassieke vorm van functioneringsgesprekken. Het is
een methodiek die bestaat uit zes stappen, begeleid door een bekwaam
facilitator, waarin groei en ontwikkeling centraal staan.
Vanuit de werkgroep ‘Eigen regie’ wordt zorg- en welzijnsorganisaties een
gratis pilot aangeboden om de FIT® methodiek in de eigen organisatie te
implementeren en hierdoor de medewerker beter in staat te stellen ‘eigen
regie’ op zijn persoonlijke ontwikkeling te nemen.

Behoud

www.zorgaanzet.org/fit
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INITIATIEF: ONTSLUITEN VAN GOEDE
VOORBEELDEN OP VLAK VAN VITALITEIT

INITIATIEF: STERK IN JE WERK
GRATIS LOOPBAANADVIES

De werkgroep ‘Vitaliteit’ verzamelt goede Limburgse voorbeelden op het
gebied van het ondersteunen van de vitaliteit en het ‘goed zorgen voor
onszelf’. Met als doelstelling deze voorbeelden te ontsluiten voor het
collectief.

Geef uw medewerker een loopbaancoach cadeau!

Ook is er een employability netwerk opgestart in Noord- en Midden-Limburg
om de samenwerking tussen organisaties op vlak van mobiliteit, loopbaan
en re-integratie te bevorderen. In Zuid-Limburg wordt eenzelfde netwerk
opgestart.

Als u merkt dat een medewerker zich verder kan of wenst te ontwikkelen of
niet langer op de juiste plek zit, kan via Zorg aan Zet loopbaanondersteuning
worden aangeboden. Deze ondersteuning kan zelfs geboden worden
aan studenten BBL/Duaal of (potentiële) medewerkers, zodat ze beter
inzicht krijgen in de mogelijkheden voor hun carrière. Zorg aan Zet biedt
de loopbaanondersteuning aan via Sterk in je werk. Sterk in je werk is
laagdrempelig, onafhankelijk, gratis en biedt een eerste opstap naar
loopbaanontwikkeling.
Heeft de betreffende (potentiële) medewerker of student na een Sterk in je
werk traject behoefte aan verdere ondersteuning? Dat kan! Een traject kan
worden voortgezet via het structureel loopbaanadvies van Zorg aan Zet.

Behoud

Tot nu toe hebben al meer dan 1.000 (toekomstige) medewerkers uit onze
regio zich aangemeld voor een Sterk in je werk traject.

22 | 1 jaar RAAT

Meer info over Sterk in je werk en structureel loopbaanadvies:

zorgaanzet.org/loopbaancoaching
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Ons doel is om door innovatie, de administratieve en arbeidsintensieve handelingen in de sector te verminderen.
De focus ligt op actieve kennisdeling: wat is er al in onze sector
én andere sectoren, en wat is er nog nodig? Hoe begeleiden we
medewerkers bij implementatie van nieuwe technologieën en
digitalisering, zoals het spraakgestuurd Elektronisch Cliënten Dossier?
Het zorglandschap van de toekomst is een aanvullend thema. Hoe ziet
het landschap er over enkele jaren uit? Hoe beïnvloeden we dat? Wat
zijn de gevolgen voor zorgvrager, zorgaanbieder en medewerkers?

‘Onderzoek laat zien dat het zorggebruik in Limburg significant hoger is
dan in de rest van Nederland.’

Roel Goffin, lid RvB/COO Care/CFO Zuyderland

Meer info of aanmelden voor de Actielijn Innovatie:
Projectleider Ria Jacobs
06 104 077 81
r.jacobs@zorgaanzet.org
www.zorgaanzet.org/actielijn-innovatie

Een aantal kleine zorginstellingen in de ouderenzorg in Noord- en MiddenLimburg doet een proef met het inzetten van een verpleegkundig specialist
als er acute medische problemen zijn bij cliënten. Dit betekent dat dan niet
als eerste een specialist ouderengeneeskunde wordt gealarmeerd. De proef
wordt in de weekenden, avonden en nachten ingezet en komt voort uit het
grote tekort aan specialisten ouderengeneeskunde.

INITIATIEF: ZORGLANDSCHAP VAN DE TOEKOMST
Hoe ziet het landschap er over enkele jaren uit? Hoe beïnvloeden we dat?
Wat zijn de gevolgen voor zorgvrager, zorgaanbieder en medewerkers?
Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen moeten de scenario’s
voor de toekomst worden geschetst.
De scenario’s worden in diverse samenstellingen opgesteld: de werkgroep
RAAT, de V&VT Zuid-Limburg, in de Triple Helix en in de bestuurlijke
netwerken. De acties die volgen liggen vooral op het vlak van preventie
(voorkomen van zorg) en innovatie (technologie, digitaal, sociaal
maatschappelijk en werkprocessen).

Innovatie

Innovatie

INITIATIEF: PROEF MET ACUTE MEDISCHE HULP
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INITIATIEF: TECHNOLOGIE EN DIGITALISERING
Spraakgestuurd Elektronisch Cliënten Dossier
Het doel is om medewerkers in zorg en welzijn te laten rapporteren via
spraak, waardoor typen tot het verleden behoort. Dit project is een initiatief
van de V&V(T) organisaties in Zuid-Limburg in samenwerking met CZ en Zorg
aan Zet in het kader van de transitiegelden verpleeghuiszorg.

INITIATIEF: INNOVATIEF LEREN
EN ONTWIKKELEN

Beoogde resultaten
• Efficiënter: méér tijd voor cliënten, spreken gaat sneller dan typen
• Kwaliteit: vaker rapporteren en daardoor vollediger
• Medewerkerstevredenheid: werkplezier neemt toe

Innovatie

Kennis delen
De wens is om op sub-regionaal niveau één
keer per jaar een markt te organiseren waarbij
de organisaties in de sector én commerciële
aanbieders een podium krijgen. Zo kan iedereen,
(bijvoorbeeld medewerkers in de sector, mensen
die zorg en welzijn) kennis nemen van de
nieuwste technologie in digitalisering.
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In september 2018 is de opleiding HBO-V duaal variant ouderenzorg
gestart. Een eerste groep van 12 studenten vanuit zo’n 7 zorgorganisaties is
begonnen. Het idee achter de variant is dat de veldpartners samen de inhoud
van dit programma inrichten en dat studenten bij alle zorgpartners kennis
en vaardigheden opdoen. De zorgorganisaties bepalen de inhoud, Zuyd
Hogeschool levert didactische expertise. Men wil af van het wij-zij gevoel.
Docenten moeten in de praktijk meedoen, omgekeerd worden klinische
experts in het onderwijs betrokken. Partners, studenten en werkbegeleiders
zijn enthousiast, dat is belangrijk voor het slagen ervan. Het doorzetten,
investeren en opschalen van deze opleidingsvariant vraagt om bestuurlijke
durf en visie.
INITIATIEF: SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE
Bij Zuyderland zijn in samenwerking met werkgeversservicepunt Parkstad
200 niet-uitkeringsgerechtigden aangenomen in de functie van woonhulp
(niveau 1). Deze groep kenschetst zich als burgers met een hoog gebruik van
zorg (sociaal maatschappelijk fenomeen in de regio). Met het aannemen van
deze medewerkers wordt de arbeidsmarktparticipatie verhoogd én maken
deze medewerkers minder gebruik van zorg-gerelateerde diensten.
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Facts & figures
Groei van het aantal werknemers in de sector zorg en welzijn in Limburg
Aantal werknemers

Ontwikkeling instroom zorg en welzijn in Limburg
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De instroom in onderwijs is in schooljaar 17/18 gestegen met 615 deelnemers.

Ontwikkeling instroom zorg en welzijn in Limburg
Procentuele groei van totale werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn
in Limburg
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Doe mee!
In het afgelopen jaar is flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking.
Op de RAAT bijeenkomst van 20 juni 2019 maakten we samen met ruim 100
collega’s de balans op: het resultaat van één jaar RAAT Limburg.
We zijn altijd op zoek naar initiatieven die bijdragen aan een gezonde
arbeidsmarkt die recht doet aan zowel de zorgvrager als de zorgverlener.
We nodigen u dan ook graag uit om actief te blijven bijdragen aan RAAT
Limburg!

‘Ik doe mee omdat ik door met de ander samen te werken zo veel meer
bereik dan alleen…
RAAT: Samen Doen = Krachtiger! Doet u ook mee?’
Ria Jacobs, Projectleider RAAT Limburg

Meer info of aanmelden:
Projectleider Ria Jacobs
06 104 077 81
r.jacobs@zorgaanzet.org
www.zorgaanzet.org/raat
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