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Overschotten overheersen
Het RegioPortret Haaglanden bevat naast een doorrekening van de scenario’s naar functiekwalificatieniveau ook
een doorrekening naar branche. Bijna alle branches blijken
te maken te krijgen met personeelsoverschotten, met bijvoorbeeld een mogelijke reorganisatie als gevolg. De grootste overschotten worden voorzien in de VVT en Kinderopvang.

PROGNOSE
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STERKERE KRIMP
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WIJKVERPLEGING

WAT ALS?

Prognose per functiekwalifi-

Nu blijkt: vorige prognose

Functioneren van wijkver-

Waar houdt de prognose

catieniveau voor de regiona-

over 2014 te positief.

pleging na de transities:

geen of minder rekening

le arbeidsmarkt zorg en

resultaat uit een kwalitatief

mee?

welzijn.

onderzoek onder bestuurders.

ARBEIDSMARKT
update

Alleen bij het ‘Meer vraag’ scenario, dus zonder dat rekening gehouden wordt met frictiekosten, is er sprake van
een relatief klein personeelstekort in de Ziekenhuizen,
GGZ, WMD en de Jeugdzorg.

2015
‘Minder vraag’ - ‘Meer vraag’ scenario

Werkgeversvereniging
ZorgZijn Werkt

In de periode 2015-2019 is de arbeidsmarkt voor veel functiekwali-

Het ‘Minder vraag’ scenario is een theoretische doorrekening van
wat op basis van gereserveerde middelen wordt verwacht, maar
houdt ook rekening (in tegenstelling tot het ’Meer vraag’ scenario) met overige mogelijke effecten als gevolg van de transities.
Het RegioPortret gaat uit van het ‘Minder vraag’ scenario; in bijlage 2 worden beide scenario’s vergeleken.

ficatieniveaus in balans of is er
zelfs sprake van een overschot. De grootste overschotten zijn te zien bij ‘welzijn’functies als Sociaal cultureel werk (MBOniveau 4) en Pedagogisch werker (MBO-

Gemiddeld jaarlijks % in % van totaal, 2015-2019

niveau 3). Dit is zowel het geval bij het
’Minder vraag’ als ’Meer vraag’ scenario
(zie pagina 8). Een beperkt tekort wordt
enkel voorzien voor de functie van HBOVerpleegkundige en Pedagogisch werker
(MBO-niveau 4); het gaat over ongeveer
een tekort aan 160 HBOVerpleegkundigen en 130 Pedagogisch
medewerkers per jaar.
HBO-Verpleegkundigen
Het tekort aan HBO-Verpleegkundigen
wordt veroorzaakt doordat het relatief
goed gaat met branches waarin veel HBO
-Verpleegkundigen werkzaam zijn zoals
Ziekenhuizen en Geestelijke Gezond-

WIST U DAT OP HET ‘OUDE’
ZORGENWELZIJNPLEIN.NL:





Het vernieuwde ZorgenWelzijnPlein.nl

>> zie verder pag. 2

in totaal 18.512 vacatures geplaatst zijn;
de meeste vacatures geplaatst zijn door Florence met 2.209 vacatures;
gevolgd door Middin met 1.544 vacatures .

“ Wat zijn oplossingen voor de korte
termijn?

W e r k g e v e r s v e r e ni g i n g Z o r g Z i j n W e r k t , Z o e t e r m e e r , 2 0 1 5
Gebruikte iconen zij n afkomstig van www.fl ati con.com

Gemiddeld jaarlijks % in % van totaal, 2015-2019
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Vergelijking: Haaglanden,
Rijnmond en Rijnstreek

>> Vervolg van pag. 1

heidszorg (GGZ). Zo stabiliseert de omvang van de
Ziekenhuizen met een geschatte groei van 0,2 pro-

DALING 11-13
In 2013 werken in Nederland 2,5 procent minder

cent en stijgt de GGZ met 1,1 procent. Uit een aan-

Elke regio blijkt een ander profiel te hebben. Zo kent Haaglanden een oververte-

vullend landelijk veldraadpleging door de onder-

genwoordiging van de Geestelijke Gezondheidszorg. De Ziekenhuizen zijn over-

percentage in Haaglanden is daaraan ongeveer

zoekers blijkt verder dat verwacht wordt dat voor-

vertegenwoordigd in Rijnmond en Rijnstreek, terwijl de Gehandicaptenzorg rela-

gelijk met een daling van 2,3 procent. In Rijn-

al in de GGZ, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg en

tief vaak voorkomt in Rijnstreek.

zorg- en welzijnmedewerkers dan in 2011. Het

mond ligt de daling echter beduidend hoger met
4,6 procent. Ondanks de vaak lage reisbereid-

Universitaire medisch centra meer HBO-

heid van de lagere functiekwalificatieniveaus

Verpleegkundigen ingezet zullen worden. Het is

verruimt deze sterkere krimp in Rijnmond moge-

alleen de vraag of het extra stimuleren van door-

lijk verder de arbeidsmarkt binnen Haaglanden

stroom veel zin heeft door het ontbreken van

en Nieuwe Waterweg Noord.

(duidelijke) overschotten op lagere functiekwalificatieniveaus van Verpleegkundige (MBO niveau 4)
en Verzorgende (MBO niveau 3).
Pedagogisch medewerkers
Het tekort aan Pedagogisch medewerkers (MBO
niveau 4) wordt veroorzaakt doordat de Kinderopvang deze groep — ‘ten koste van’ niveau 3—

“

meer gaat in zetten. Verder wordt een opleving
van de personeelsvraag in de Kinderopvang in de
tweede helft van de periode 2015- 2019 verwacht.

Te weinig
HBOverpleegkundigen, maar is doorstroom een goede optie?

”

Mogelijke oplossingsrichtingen op korte termijn
zijn het stimuleren van doorstroom van Pedago-

Vergelijking profiel regio’s in 2013, www.azwinfo.nl

gisch medewerkers (MBO niveau 3) en zij-instroom
(met aanvullende opleiding) vanuit andere welzijnskwalificaties met een verwacht personeels-

Progn ose - mode l

overschot.
>> ZIE VERDER RegioPortret Haaglanden

Stap 1 De personeelsvraag voor Zorg en Welzijn

WAT ALS .... ?
Hierna volgt een overzicht van verschillende mogelijkheden
die de uitkomst van het scenario kunnen beïnvloeden.

Jeugdzorg Kinderopvang (WJK) wordt in het prognosemodel per branche geschat vanuit de beschikbare
financiële middelen. Vanuit de prognose per branche wordt de vertaling naar de personeelsvraag per
functiekwalificatieniveau gemaakt. Hierbij wordt

Stap 1

ook rekening gehouden met de mening van experts.

“

Betere wer ving door landelijke

HBO/W O vacaturebank gekoppeld
aan ZorgenW elzijnPlein.nl

”

Wat als ....
... de economie weer (verder) aantrekt?
Dan zal de schaarste op de arbeidsmarkt in algemene zin toenemen, met mogelijk — bij gelijkblijvend imago van Zorg en Welzijn
— negatieve gevolgen voor vooral de hogere functiekwalificatieniveaus door een hogere uitstroom en een lagere instroom tot
gevolg. Het prognosemodel houdt hier geen rekening mee.

NETW ORK IN G

Stap 2 Vervolgens gaat het om de mutatie van
omvang en samenstelling van het personeelsbe-

Stap 2

stand in Zorg en WJK ten opzicht van de situatie op
dit moment. Deze verandering ten opzichte van de
ACCESSABILITY

huidige situatie vormt samen met het vertrek
(uitstroom) de opgave voor de komende jaren: de
vraag naar nieuw personeel.
Stap 3 In de vraag naar personeel kan op twee
manieren voorzien worden: doorstroom van reeds
aanwezig personeel en de instroom van nieuw

... de deeltijdfactor daalt?
Het prognosemodel houdt geen rekening met de tendens van kleinere contracten op vooral de lagere functiekwalificatieniveaus. Het
verwachte overschot op juist deze functiekwalificatieniveaus zal hierdoor mogelijk enigszins getemperd kunnen worden.
... ziekteverzuim daalt?
Het prognosemodel houdt het ziekteverzuim constant. Een eventuele
daling zorgt voor een lagere personeelsvraag met grotere overschotten tot gevolg.

Ouderenzorg aantrekkelijker maken voor HBO-Verpleegkundige
www.daarzitmeerachter.nl, 2015

personeel vanuit andere branches en schoolverlaAW ARENESS

Stap 3

ters vanuit het onderwijs. Dit resulteert in een
confrontatie tussen vraag en aanbod: het tekort of
overschot per branche en functiekwalificatieniveau

P2

Schema prognosemodel. Zie verder: Technische toelichting bij het Arbeidsmarktmodel voor de
Toekomstverkenning Arbeidsmarkt Zorg en WJK van VVS-personeel, CAOP

(zie vorige pagina).

... verschuivingen in werkgeversimago tussen branches plaatsvinden?
Het prognosemodel houdt geen rekening met de huidige en toekomstige verschillen in populariteit. De voorkeur van HBOVerpleegkundigen voor werken in het ziekenhuis kan voor andere branches voor een (grotere) krapte zorgen. Een imagocampagne kan dit —op termijn— veranderen. “Slimmere” directe werving kan verder een positieve bijdrage leveren aan een snellere en
betere matching. Begin 2016 komt werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt, samen met andere regionale werkgeversorganisaties,
met een landelijke vacaturebank waardoor uw HBO+/WO vacatures ook in aangrenzende regio’s getoond worden.
P7

Huidige situatie

Huidige omvang in personen van de beroepsbevolking
naar functiekwalificatieniveau (Haaglanden, 2014)

Jeugdhulp verschilt
sterk tussen gemeenten

Drie prognoses
vergeleken

In Zoetermeer krijgt het grootste gedeelte van de jongeren
tot en met 18 jaar jeugdhulp
(7,7 procent) en in MiddenDelfland het laagste (3,8 procent, bron
www.statline.cbs.nl, eerste
kwartaal 2015). Den Haag
neemt een middenpositie in
met 5,4 procent.

Er zijn op dit moment twee
digitale modellen om zelf
(eigen) scenario’s door te rekenen op basis van een
‘basisscenario’, namelijk via
de Databank Zuid-Holland en
de Arbeidsmarkt tool 20152019). Verder is er één rapportage met daarin twee volledig uitgewerkt scenario’s,
het RegioPortret Haaglanden.
Het RegioPortret Haaglanden
wordt voornamelijk gebruikt
in deze rapportage.

blemen. Dit kan, maar hoeft
niet, samen te gaan met maatregelen opgelegd door jeugdbescherming en/of vanuit
jeugdreclassering. Het is moeilijk te bepalen of de verschillen tussen gemeenten vanuit
de behoefte (samenstelling
jongeren, bijvoorbeeld naar
etnische groep) en/of toegankelijkheid te verklaren zijn. Er
Jeugdhulp is daarbij gedefini- zijn wel signalen dat de toeeerd als hulp die jongeren en/ gankelijkheid, denk aan het
of hun ouders krijgen bij psy- ontstaan van wachtlijsten, niet
chische, sociale of gedragspro- altijd goed geregeld is.

In specifieke gremia zullen wij
samen met werkgevers en het
onderwijs graag eigen scenario’s via de Arbeidsmarkt tool
van Kiwa Carity uitwerken om
meer inzicht te krijgen in de
arbeidsmarkt en mogelijkheden om de afstemming te verbeteren.

DALING u i t stroom onderwijs
bij tekortfuncties

Sterkere krimp d an
van te voren verwacht
In 2013 stonden we aan de vooravond van de transitie. Nu zitten we
er middenin. De cijfermatige verwachtingen van toen blijken achteraf voor veel
branches (VVT, GGZ, Gehandicaptenzorg, Ziekenhuizen) te rooskleurig te zijn geweest. Dit
past bij de werkgevers die geïnterviewd zijn
naar aanleiding van de vorige prognose. Mogelijke reden voor deze sterkere krimp zijn:
 Een kleinere vervangingsvraag in de praktijk
dan gebruikt bij het vorige scenario door
het lagere percentage tijdelijke contracten
dan verwacht en een vermindering van de
uitstroom zoals voorspeld door de werkgevers;
 Een lagere productie door bijvoorbeeld grotere frictiekosten en/of een grotere rol van
de inkopende partij dan verwacht.
De branche Welzijn Maatschappelijke Dienstver-

lening (WMD) laat echter wel
een gunstigere ontwikkeling zien
ten opzichte van de vorige prognose. Het uitgangspunt van de
vorige prognose was dat de gemeentelijke overheid in Haaglanden in hetzelfde tempo zou blijven bezuinigen in deze branche.
Mogelijk heeft dit niet plaatsgevonden of zal dit nog plaatsvinden.

Zowel bij de functie van HBO-verpleegkundige
als Pedagogisch Medewerker (MBO niveau
4), speelt de verwachte lage instroom van
schoolverlaters een rol bij het ontstaan van de
voorspelde tekorten (zie pagina 1&2). Een
daling van de uitstroom van HBOverpleegkundige heeft zich in 2013 ingezet en
van Pedagogisch medewerker Kinderopvang
(MBO niveau 4) in 2012.

Een beeld passend bij de prognose zien we terug bij de Kinderopvang, Jeugdzorg en de Overige
zorg. Het zou interessant zijn,
gezien deze uitkomst, om de
prognose wederom voor te leggen aan werkgevers.

Bijna 80% vindt
werk fysiek belas-

Zie voor een volledige vergelijking onderstaande tabel.

Van de zorgmedewerkers vindt 78,5 procent
het werk fysiek belastend. Bijna 40 procent
van deze medewerkers ervaart dit zelfs vaak.
Zo blijkt uit het onderzoek ’Gezond werken in
de zorg’ van Stichting IZZ.
Andere opvallende uitkomsten:

Prognoses:
Verkrijgbaar:
Via:
Auteur:
Opdrachtgever:
Specifiek geschikt voor:

Toekomstige personeelsvraag wordt berekend op basis van:
Kanttekeningen:

Pluspunten:

RegioPortret Haaglanden
Via www.zorgzijnwerkt.nl/
arbeidsmarktonderzoek
Rapportage
E’til
N ERegioPlus
TW ORK IN G
Het krijgen van inzicht van
prognoses naar functiekwalificatieniveau en naar branches in
Zorg en Welzijn
Wijziging van macrobudgetten
zorg- en welzijn & effecten
transitie

Arbeidsmarkt tool 2015 - 2019
Nog onbekend

Databank Zuid-Holland
www.databankzh.nl

Excel
Kiwa Carity
Ministerie van VWS
Zelf doorrekenen eigen scenario’s en daarbij inzicht krijgen
op ontwikkelingen per functiekwalificatieniveau
Wijziging van macrobudgetten
zorg- en welzijn

De regio Nieuwe Waterweg
Noord wordt pas volgend jaar
samengenomen met de regio
Haaglanden

Achterliggende onderbouwing
ontbreekt; is minder gebruiksvriendelijk door de toepassing
van Excel

Heldere beschrijving achterliggende keuzes; twee scenario’s
zijn doorberekend (‘Minder
vraag’ en ‘Veel vraag’); goede
specifieke toepasbaarheid voor
Zorg en Welzijn; inclusief mening experts over transitie

Heldere modelmatige keuzes en
aanpassingsmogelijkheden ook
wat betreft de periode

Tool via de Cloud
Tymphaan Instituut
Provincie Zuid-Holland
Zelf Vergelijkingen maken
tussen sectoren en regio’s;
bijvoorbeeld gezondheidszorg
en techniek
De gemiddelde wijziging personeelsomvang per sector in
voorafgaande periode; op dit
moment 2005-2014
Zeer algemene cijfers; uitkomsten enkel op MBO-niveau 1 t/
m 5; geen onderscheid mogelijk
tussen zorgpersoneel en nietzorgpersoneel
Doorrekenen eigen scenario’s is
mogelijk; provincie ZuidHolland (inclusief subregio’s)



Bijna de helft van de verzuimende medewerkers geeft aan dat dit verzuim
werk gerelateerd is.

Legenda: Neutraal = past bij prognose; Negatief = minder groei dan wel sterkere krimp dan voorspeld
Positief = grotere groei dan wel kleinere krimp dan voorspeld



der artsen en psychologen.



Minder h el p en d en & zo r g h u l p en
Voor Zorghulpen (MBO-niveau 1) en Helpenden
Zorg en Welzijn (MBO-niveau 2) vonden de onderzoekers het niet verantwoord om uitspraken te
doen over overschotten en tekorten (zie pagina 1).
De redenen zijn dat deze typen functies vaak een
entreefunctie zijn en ook omdat het totaal aantal
werkzame personen moeilijk te bepalen is door de
nieuwe aanbieders die deze typen ondersteuning
ook zijn gaan aanbieden, naast huishoudelijke hulp.

Emotionele uitputting is het hoogst on30 procent van de zorgmedewerkers is
mantelzorger. Mantelzorgers voelen zich
vaker emotioneel uitgeput dan nietmantelzorgers.

Wat wel bepaald is, is de totale
personeelsvraag van werkgevers
aan Zorghulpen en Helpenden Zorg
en Welzijn. Het is de verwachting
dat deze daalt in de regio Haaglanden met respectievelijk 6,2 en 4,8
procent per jaar. Het is niet ondenkbaar dat een overschot het
gevolg zal zijn.
>> ZIE VERDER RegioPortret Haaglanden

P3

P6
Een vergelijking van drie beschikbare prognoses voor Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

Ac h t erg ro n d

Wijkverpleegkundige als zorgondernemer?

De transities in de zorg hebben betrekking op de
verschuiving van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en Wet op de Jeugdzorg

Effecten van transities

naar Wet Langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. De opmars van
de wijkverpleegkundige en de verschuiving van
huishoudelijke hulp. Werkgeversvereniging

Thuiszorg, met uitzondering van

wijkverpleegkundige per wijk-

begeleiding en ondersteuning,

team. Deze uitbreiding wordt niet

ZorgZijn Werkt ging op onderzoek naar de im-

wordt per 1 januari 2015 niet meer van-

door iedere organisatie als mak-

pact van deze transities op de thuiszorg, met als

uit de AWBZ maar vanuit de Zvw bekos-

kelijk ervaren. Ten eerste is het

doel: inzichtelijk krijgen waar thuiszorg mee te

tigd. Daarmee is de indicatiestellingstaak

aanbod van wijkverpleegkundigen

van het Centrum Indicatiestelling Zorg

schaars, daarom is het van belang

knelpunten en de ontwikkelingen voor de toe-

(CIZ) naar de wijkverpleegkundige ver-

om als organisatie aantrekkelijk te

komst. De visies op thuiszorg zijn door middel

schoven. Dit heeft ertoe bijgedragen dat

zijn om goede wijkverpleegkundi-

van interviews met regiomanagers en directeu-

er meer wijkverpleegkundigen zijn aan-

gen te kunnen werven, maar ook

ren van 10 VVT organisaties geïnventariseerd.

genomen, de teamsamenstelling is ver-

te behouden. Daarnaast is het

De centrale vraag van dit onderzoek: Hoe ziet

anderd en er meer wordt ingezet op het

uitgebreide takenpakket van de wijkver-

thuiszorg er nu uit en wat zijn de visies voor de

zelforganiserend vermogen.

pleegkundige veelzijdig, waardoor niet

maken heeft gehad ten aanzien van de transities van de stelselwetten, de hiermee gepaarde

toekomst?

iedere sollicitant even goed aansluit op
Bron: Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015, Argumentenfabriek

De h ard e k n i p
In 2015 wordt de wijkverpleegkundige weer ingezet om met de huisarts en
gemeente de zorg aan mensen thuis te
organiseren. Daarbij is er een segmentatie
in wijkverpleegkundige taken in het leven
geroepen; Segment 1 en Segment 2. Minister van Rijn laat kennen dat hij in 2017
weer van deze harde knip af wil.

Type verpleegkundigen
De scheiding was bedoeld om expliciet aandacht te geven aan het verbinden van het
medische en sociale domein. Echter, de
uitwerking van de splitsing heeft geleid tot
een knip, waar aparte financieringsafspraken tussen zorgverzekeraars en thuiszorgaanbieders zijn ontstaan. Zo heeft de ene
zorgaanbieder wel S1 gegund gekregen,
Onder S1 valt het wijkgericht werken, waar- maar een ander niet. Verder zijn er ook
bij het gaat om activiteiten als signaleren,
verschillende typen wijkverpleegkundigen
preventie en netwerken met eerstelijnsontstaan; degene met en zonder S1 taken.
zorgaanbieders en gemeente. Onder de S2 Een respondent zegt over verpleegkundige
vallen de indicatiestelling, de verpleging en zonder S1 taken het volgende: “de harde
verzorging.
knip zorgt ervoor dat de wijkverpleegkundige het overkoepelende zicht op de zorgvra-

gen in de wijk verliest.”
Specifieke aandacht moeilijk
De meeste respondenten geven aan dat
zelfs bij gunning van het S1 segment het
lastig is om tijd vrij te maken voor wijkgericht werken. Door het opheffen van de
harde knip in 2017 zullen beide taken waarschijnlijk weer gecombineerd worden bij
één wijkverpleegkundige. Hoe dit verder zal
uitwerken is nog niet uitgekristalliseerd. Het
aandachtspunt is op welke wijze voldoende
en specifieke aandacht gegeven kan worden
aan wijkgericht werken, waardoor deze taken niet ondergesneeuwd raken.

Door de veranderingen is de wijkver-

de gestelde eisen. Dit is ook te zien in de

pleegkundige weer verantwoordelijk voor

afwijking van de traditionele vacature-

het verpleegproces van begin tot eind.

teksten, steeds vaker worden aantrekke-

Verschuiving werkveld van intramu-

Ervaringen zijn, ondanks dat het indiceren

lijke uitingen gehanteerd als; ‘de zorgre-

raal naar extramuraal, als aan-

veel werk met zich meebrengt, positief.

gisseur’, ‘de spilfunctie in de wijk’,

dachtspunt

Door de kritische en klinische blik van de

‘inclusief een talentprogramma voor de

wijkverpleegkundige kan er meer worden

wijkverpleegkundige’ en ‘jij bent de zorg-

ingezet op een maatwerkaanpak die ge-

ondernemer in de wijk’.

richt is op de daadwerkelijke zorgvraag
Al met al heeft het transitieproces bijge-

worden door het CIZ.

dragen aan een herinrichting van de
wijkteams; van sturend naar zelforgani-

De veranderingen in thuiszorg heeft er-

serend, naar een groter percentage ni-

voor geleid dat het wijkverpleegkundig

veau 4 & 5, en van een grootschalig

personeelsbestand moest worden uitge-

cliëntenbestand naar kleinschalig be-

breid naar 1.0 fulltime equivalent (fte)

stand van 50-60 cliënten per wijkteam.
De veelal besproken administratieve taken die de transibrengen worden niet door

Wijkcentrum 3.0

alle zorgorganisaties als last
ervaren. Daar waar de orga-

vraag met elkaar opgepakt moet worden. Een aantal
respondenten geeft als oplossing dat de (financiële)

mijn het ‘tekort’ aan wijkverpleegkundigen opgevangen kan worden

van de cliënt. In plaats van gestuurd te

ties met zich mee zouden

Alle respondenten geven aan dat in de toekomst de zorg-

De vraag rijst of voor de korte ter-

SA MENW ERKIN G

nisatie werkt met een digi-

In Utrecht heeft Incluzio de taak toebedeeld gekregen om het sociale en medische do-

taal zorgdossier dat gevuld

door het (intramurale) verpleegkundige ‘overschot’. De gewenste verschuiving wordt niet altijd door de
verpleegkundige gewaardeerd/
bewust gekozen. De overgang blijkt
lastigere dan verwacht. Eén van de
respondenten zegt hierover het volgende:

“Ik heb aan onze Academie gevraagd of zij een scholingsaanbod
willen creëren om de overgang van
intramuraal naar extramuraal te
vergemakkelijken. Dit jaar zijn name-

mein met elkaar te gaan integreren. Daartoe zetten zij zich in om de twee financierings-

wordt met uitkomsten van

lijk van de 100 verpleegkundige die

schotten tussen de verschillende domeinen moeten wor-

stromen van WMO en ZVW bij elkaar te brengen. In de meest vergaande vorm waar ze
voor willen gaan, betekent dat huisartsen, wijkverpleging, verzorging, ondersteuning en

de digitale triagewijzer en

geplaatst moesten worden, er maar 3

den opgeheven, zodat

wijkteams met elkaar in één organisatie gaan werken. Het wijkcentrum 3.0. Het streven is

verpleegkundig classificatie-

naar thuiszorg gegaan.”

gekomen kan worden tot
een geïntegreerde aanpak

om in 2016 hier een start mee te maken.

systeem, wordt de administratieve taak minder als een

van zorg. Hiernaast een
voorbeeld uit de praktijk.
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zodanige last ervaren.

MEER LEZEN?

Elke Buurt een betere Buurt [Een Manifest] door Incluzio
Bron: Wijkverpleegkundige zelfstandig bevoegd in nieuw systeem, De
Eerstelijns, 2014
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