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Voorwoord
Ik weet me de eerste werkdag na mijn zomervakantie in september 2013 nog goed te herinneren. Rick ter Stege, de toenmalige directeur van ZorgZijn Werkt, kwam vol enthousiasme
mijn kamer binnenlopen met de mededeling dat hij een mooi
project voor me had. Een project waarmee we werkgevers
financieel konden ondersteunen bij scholingsactiviteiten, om
medewerkers bij- en om te scholen naar het benodigde niveau.
De impact van de aangekondigde transitie begon langzaam
duidelijk te worden.
Ondanks de hectische periode waren er een aantal early adopters die een subsidietraject, wat nieuw was voor de werkgeversvereniging en waarbij nog veel qua regeling en spelregels
onduidelijk was, met ons aandurfden. We begonnen met zeven
organisaties die grootse plannen met ons en met elkaar hadden. Gaandeweg werden de spelregels duidelijker, wat zeker
in de beginfase veel flexibiliteit van de deelnemers vroeg.
Ondanks de wat turbulente start is er een prachtig resultaat
neergezet. De beschikbare subsidie is volledig benut en van

Coralie Elmont
Directeur
ZorgZijn Werkt

oorspronkelijk zeven deelnemende organisaties zijn we gegroeid naar vierentwintig deelnemers. Veel belangrijker nog is
dat door deze geweldige samenwerking 6.717 scholingsactiviteiten gerealiseerd zijn.
Met veel trots kijk ik dan ook terug op een zeer geslaagd project waarbij de kracht van samenwerking zich nogmaals heeft
bewezen. Met veel dank aan alle contactpersonen die hier met
veel energie aan gewerkt hebben en ook veel dank aan Michel
Winnubst, de projectleider die dit project van mij heeft overgenomen, en veel dank aan het Shared Service Center. Met
dit magazine blikken we graag met u terug op dit bijzondere
project. Ook met veel vertrouwen en enthousiasme kijken wij
uit naar het vervolg, het SectorplanPlus, wat zonder het succes
van het Sectorplan nooit tot stand had kunnen komen.
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Wat is het Sectorplan?
Dit magazine is gewijd aan de Sectorplan
subsidieregeling, waarvoor ZorgZijn Werkt
een regionale subsidie heeft aangevraagd
en uitgevoerd voor de regio Haaglanden en
Nieuwe Waterweg Noord. Dit Sectorplan liep
van juni 2014 tot juni 2017. Via het regionale
Sectorplan is de afgelopen jaren geïnvesteerd
in de scholing van medewerkers in de zorg. In
deze periode zijn ruim 6.700 scholingstrajecten
georganiseerd voor werknemers in de regio.
Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt was de

hoofdaanvrager en -uitvoerder van dit regionale Sectorplan.
Het Sectorplan bood werkgevers de mogelijkheid om extra te investeren in de scholing en
opleiding van hun werknemers. Via deze subsidieregeling konden werkgevers een vergoeding krijgen voor een deel van de kosten van
competentiescans, trainingen, EVC-trajecten,
BBL-trajecten en HBO-duale trajecten.

Inhoud van het Sectorplan
Alle scholingsactiviteiten binnen het Sectorplan konden gericht zijn
op de volgende activiteiten:
1 Het uitvoering van competentiescans
2 Een trainingsprogramma van gemiddeld 2 dagen (kort traject)
3 Een bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen (middellang traject)
4 Een opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen (lang traject)
5 Opscholing op MBO-niveau via een BBL-traject
6 Opscholing op HBO-niveau via een duaal-traject
7 Het uitvoeren van EVC-trajecten

Aan de uitvoering hebben totaal 24 regionale
werkgevers deelgenomen, en daarbij was er
voor deze werkgevers ruim 4,7 miljoen euro subsidie beschikbaar. Als voorwaarde werd gesteld
dat een opleiding ook daadwerkelijk relevant
moest zijn voor de desbetreffende persoon en
bij zou dragen aan het versterken van de arbeidsmarktpositie van diegene. Om te bepalen
of trainingen binnen het Sectorplan pasten, is
samen met het CNV per opleiding beoordeeld
of deze relevantie had voor de arbeidsmarkt.

Achtergrond

arbeidsmarkt dan op dit moment. De branches
in Zorg en Welzijn stonden voor één van de
grootste uitdagingen ooit. Door de bezuinigingen en de stelselwijzigingen kreeg de sector
een volledig andere aanblik. Om de personele
gevolgen van deze omwenteling op te vangen,
kon de sector gebruik maken van extra financiële middelen die het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beschikbaar
stelde middels de regeling ‘Cofinanciering
Sectorplannen’. Binnen dit kader was voor
alle sectoren samen in totaal 590 miljoen euro
beschikbaar.

Het Sectorplan van ZorgZijn Werkt is gestart
in 2014. De regio kende destijds een andere
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Wendy Gijben
(Fonteynenburg):

‘Een goede opleiding
is investeren in
je eigen toekomst’
Een flinke kwaliteitsimpuls voor de
organisatie én medewerkers. Dat is
de opbrengst van het Sectorplan voor
Fonteynenburg. “Zonder het Sectorplan hadden wij nooit op deze schaal
mensen kunnen opleiden.”

Samen met mensen met een psychiatrische
aandoening werkt Fonteynenburg aan hun
herstel, vertelt Adviseur Opleidingen Wendy
Gijben: “Het gaat om mensen die vaak ernstige
psychosociale problemen hebben. Gezamenlijk
werken we aan mogelijkheden om zo zelfstandig
mogelijk te wonen, te werken en te leven.”
“Onze financiering komt vooral vanuit de
WMO”, vervolgt ze. “Juist de overgang van de
WMO naar de gemeenten was voor ons een
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“Opleiden
versterkt
je positie op
de arbeidsmarkt”

stimulans om mee te doen aan het Sectorplan.
Want gemeenten letten er scherp op of medewerkers gekwalificeerd zijn.”

Bijzonder waardevol
En precies daar zat een knelpunt, aldus Gijben.
“Er zijn medewerkers met dertig jaar ervaring,
die onze cliënten uitstekend begeleiden. Maar
een diploma hebben ze op dat niveau nooit
gehaald. Het Sectorplan gaf de mogelijkheid
daar iets aan te doen.” Niet alleen voor de
organisatie, ook voor de medewerkers zelf is dat
bijzonder waardevol, stelt ze. “Een goede opleiding is een investering in je eigen toekomst. Het
versterkt immers je positie op de arbeidsmarkt.”
Gijben geeft het voorbeeld van een medewerkster die twijfelde of ze wel een hbo-opleiding
aankon. “We hebben haar een looplaten doen en dat hielp
“Het heeft baanscan
haar over de drempel. Inmiddels
een enorme zit ze in het derde jaar van haar
kwaliteits- opleiding. Toen ik haar onlangs
impuls
tegenkwam, zei ze: ‘Ik ben zo
gegeven”
trots, want ik heb al mijn vakken
gehaald’. Dat is toch prachtig!”

Zelfsturing
In totaal realiseerde Fonteynenburg binnen het
Sectorplan maar liefst 976 trajecten. Op alle zeven maatregelen werden activiteiten uitgevoerd.
Gijben: “Het was een breed palet aan activiteiten: competentiescans, tweedaagse trainingen,
opleidingsprogramma’s van acht en zestien
dagen, EVC-trajecten en opscholingstrajecten
op mbo- en hbo-niveau.”
Daarbij ging het zeker niet alleen om vakinhoudelijke scholing. Zo werd een groot aantal medewerkers bijvoorbeeld getraind in zelfsturing.
Gijben: “Zelfsturing past bij de visie van Fonteynenburg: mogelijkheden waarmaken door de
eigen regie van medewerkers en cliënten. Met
de Sectorplangelden hebben wij het traject van
zelfsturing kunnen uitrollen.” Daarnaast volgden veel medewerkers de training Systematisch
Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). “Doel van
die methodiek is om in te zetten op talenten en
het benutten van mogelijkheden van de cliënt.
Dus niet kijken wat iemand niet kan, maar wat

die persoon wél kan. Op
dat vlak zijn echt grote stappen
gezet in het samenwerken met cliënten aan
herstel. Zo maakt iemand, die voorheen alleen
naar de dagbesteding ging, nu de notulen van
de cliëntenraad. Een andere cliënt is enthousiast
gaan koken. Hij gaat nu zelfs aan de slag in het
Haagse restaurant van topkok Jamie Oliver.”

Subsidieproces
Fonteynenburg is dan ook erg blij met de mogelijkheden die het Sectorplan heeft geboden.
“Zonder het Sectorplan hadden wij nooit op
deze schaal mensen kunnen opleiden. Ik denk
dat het voor zowel onze organisatie als voor
onze medewerkers een enorme kwaliteitsimpuls
heeft gegeven.”
Wel was het subsidieproces even wennen, maar
daar is het hele projectteam - bestaande uit
Corrie Keizer, Lisette Snoeijs en Wendy Gijben
- door ZorgZijn Werkt uitstekend in begeleid.
Gijben: “De eisen waren heel strikt. Zo was voor
elke scholingsactiviteit een offertetraject nodig
en tevens handgetekende presentielijsten. Extra
papierwerk dus voor medewerkers en opleiders.
Ook het werken met het online portaal SABA
was in het begin lastig.” Maar over de algehele
ondersteuning door ZorgZijn Werkt is Gijben
zeer te spreken: “Ook bij de zoveelste vraag
werd je even vriendelijk te woord gestaan en
kwam er altijd een goed antwoord. Dat is erg
welkom bij zo’n ingewikkeld subsidietraject. Wij
zijn dus erg tevreden en doen zeker weer mee
aan de opvolger: het SectorplanPlus!”

Fonteynenburg:
• Realisatie van 976 opleidingstrajecten
• Op alle zeven maatregelen activiteiten
uitgevoerd
• Vakinhoudelijke scholing
• Maar ook trainingen in bijvoorbeeld
zelfsturing en SRH-methodiek
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Linsey Baaij
(Argos):

‘Het BBL-traject
verandert mijn
professionele denkwijze’
Linsey Baaij (24) is een van de medewerkers die met behulp van
het Sectorplan wordt geschoold. Ze werkt als verzorgende IG bij
Argos en volgt de BBL-opleiding tot verpleegkundige niveau 4.
“De opleiding biedt diepgang en een andere kijk op mijn werk.”
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“Ik kan
praktisch
aan de slag
met wat
ik leer”
“Mijn moeder werkt in de zorg en van jongs af
aan wilde ik dat ook”, vertelt Baaij enthousiast.
“Mijn droomberoep varieerde van verloskundige
tot ambulancemedewerker, maar het bleef altijd
zorggerelateerd. Op mijn 16e startte ik daarom
met de opleiding verpleegkundige niveau
4, maar dat bleek in die levensfase te hoog
gegrepen. Vandaar dat ik verzorgende IG werd.”
Haar stage liep Baaij bij Argos en dat beviel
uitstekend. “Tijdens een gewone stage loop je
vooral mee met een begeleider. Maar op de
leerafdeling van Argos mag je het helemaal zelf
doen. Een geweldige ervaring, waarbij je veel
meer van jezelf kunt laten zien. Daar wilde ik
dus graag blijven werken. Tegelijkertijd bleef de
opleiding verpleegkundige niveau 4 trekken.
Vandaar dat ik nu, naast mijn werk, de BBLopleiding doe. Een prima keuze, want ik kan
direct praktisch aan de slag met wat ik aan het
leren ben.”

Pittig maar waardevol
Baaij werkt nu 32 uur per week als verzorgende
IG en ze krijgt een halve dag voor haar
opleiding. “Daarnaast doe ik nog ongeveer tien
uur huiswerk per week in eigen tijd. Dat is best
pittig”, zegt Baaij. “Toch is dit het dubbel en
dwars waard. De niveau 3-opleiding behandelt
normaalwaarden en ziekten slechts oppervlakkig.
Op niveau 4 krijgt het meer diepgang en leer ik
hoe iets ontstaat en wat er dan gebeurt in het
lichaam. Ik heb nog steeds dezelfde functie op
de afdeling, maar mijn professionele denkwijze
verandert enorm.”
Baaij: “Signaleer ik veranderingen bij
bewoners, dan kan ik nu klinisch beredeneren
wat er aan de hand is. Gesprekken met de
hoofdverpleegkundige zijn daardoor anders,
maar ook het contact met de bewoners
verandert. In de opleiding wordt je ook getraind

“Het is
broodnodig
jezelf te
blijven
ontwikkelen”
in gesprekstechnieken. Daardoor laat ik nu veel
vaker stiltes vallen in een praatje met bewoners.
Dat biedt namelijk ontzettend veel informatie.
En als iemand me vertelt dat ze slecht heeft
geslapen, dan probeer ik nu door te vragen naar
hoe dat kwam. Kortom, je leert meer tot de kern
te komen.”

Leerstof komt tot leven
In een BBL-traject komt de leerstof daarnaast
echt tot leven, ervaarde Baaij: “Gaat het over
de ziekte van Parkinson, dan kan ik me een
concreet iemand voor de geest halen met
zijn specifieke kenmerken. Dat maakt het niet
alleen makkelijker, maar ook interessanter. Ik kan
iedereen een BBL-traject daarom echt aanraden.
In mijn klas zitten zowel jongeren als moeders
van vijf kinderen, de leeftijd varieert van 22 jaar
tot 50+. De opleiding is een uitdaging, maar
iedereen redt het. In de toekomst worden
de eisen in de zorg alleen maar hoger, het
is daarom broodnodig jezelf goed te blijven
ontwikkelen.”
In januari 2019 hoopt Baaij klaar te zijn met
de opleiding. “Wat ik dan ga doen? Ik hoop
nog lang bij Argos te blijven werken. Werken
in de zorg is inderdaad wat ik er vroeger al van
dacht: het is persoonlijk en mooi en biedt elke
dag weer voldoening. Je kunt immers echt iets
betekenen voor een ander.”
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Sam Schoch
(Middin):

‘Scholing ook in de
toekomst hard nodig’
Enthousiast personeel en hoge
rapportcijfers voor de trainingen en
opleidingen. Voor zowel Middin als
de gehele sector heeft het Sectorplan
voor een positieve dynamiek gezorgd,
constateert Sam Schoch, lid Raad van
Bestuur van Middin. “Maar we zijn
er nog niet. Scholing moet ook in de
komende jaren topprioriteit krijgen.”

“Toen het Sectorplan kwam, was er veel
onzekerheid”, herinnert Schoch zich. “Jarenlang
hadden we rondgedobberd in de rustige zee
van de AWBZ. Daar kwam plots een eind aan.
We kregen te maken met de decentralisatie
naar gemeenten, andere financieringsstromen
en kortingen op budgetten.” In die roerige
tijd had het Sectorplan tot doel om de
arbeidsmarktpositie van werkenden en
werkzoekenden te verbeteren, vertelt Schoch.
“Het idee was om medewerkers meer
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Middin
toekomstbestendig te maken en te equiperen
voor een nieuwe tijd.”

Competent veranderen
En dat is zeker gelukt, kijkend naar zijn eigen
instelling. In totaal werden door Middin-medewerkers 774 trainingen en opleidingen gevolgd.
“We hebben dit project de naam ‘Competent
veranderen’ gegeven. Er was een breed opleidingsaanbod beschikbaar. Zaken als ‘Motiverende gesprekstechnieken’, ‘Netwerken met
Social Media’ en ‘Samenwerken met mantelzorgers’. Maar ook een Leiderschapsprogramma en
een opscholingstraject voor verpleegkundigen
niveau 5.”
Het aanbod kwam zeker niet lukraak tot stand,
benadrukt Schoch: “In 2013 hebben wij aan
onze divisie- en zorgmanagers gevraagd welke
kennis en vaardigheden er de komende jaren
nodig zijn. Daar is toen een aantal ontwikkelthema’s uit voort gekomen, zoals het bevorderen
van cliëntenparticipatie, het inspelen op een
complexere zorgvraag en nauwere samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers. Op basis
van die thema’s hebben we de ontwikkelbehoefte geformuleerd.”

Hoge rapportcijfers
Achteraf denkt Schoch dat dat
“Scholing ‘vooraf goed nadenken’ een belangrijke succesfactor is geweest:
moet
topprioriteit “Er is daardoor met het aanbod
aangesloten bij de wens van
blijven”
medewerkers.” In de evaluaties
achteraf gaven de deelnemers dan
ook hoge rapportcijfers. Schoch:
“Het laagste cijfer was een 7,8 en het hoogste
een 8,7. ‘Boeiend’, ‘interessant’ en ‘inspirerend’
waren veelgebruikte woorden. Dat maakt mij
trots.”
Zonder de subsidies vanuit het Sectorplan was
dit alles nooit gerealiseerd, stelt hij. “Zonder
deze gelden hadden wij als organisatie onze
mensen niet in deze breedte en met deze
aantallen kunnen opleiden . Het heeft geleid
tot meer gemotiveerde medewerkers en is een

• In totaal 774 scholingstrajecten
• Breed opleidingsaanbod beschikbaar
• Een aanbod dat aansloot bij de wensen
van medewerkers
• Trainingen en opleidingen gemiddeld
gewaardeerd met een 8

incentive voor de kwaliteit van zorg. Mooie
resultaten dus.”

Investeren in mensen
De overheid verdient dan ook
“In het
een groot compliment, meent
Schoch. “De zorg is vaak
veld is een
ten onrechte negatief in het
positieve
nieuws. Door het Sectorplan
dynamiek
heeft de overheid laten zien
ontstaan”
dat men bereid is om te
investeren in mensen. In het
veld is daardoor een positieve dynamiek
ontstaan. Je ziet dat instellingen onderling de
samenwerking zoeken en je ziet dat scholen en
instellingen gezamenlijk tot mooie initiatieven
komen. Dat is pure winst.” Ook de keuze voor
een regionale uitvoer was een goede, zegt
Schoch. “Elke regio heeft zijn eigen couleur
locale en eigen specifieke behoeften. Dat moet
je niet centraal vanuit Den Haag willen regelen.
Het is verstandig geweest om juist de regionale
werkgeversorganisaties een belangrijke rol bij de
uitvoering te geven.”
Maar we zijn er zeker nog niet, benadrukt
Schoch. Scholing moet in de komende jaren
topprioriteit blijven. “In ras tempo zullen technologische innovaties hun intrede doen in de zorg.
Denk aan e-health, domotica en wearables.
Dat gaat sneller dan we denken. Dat vraagt dat
zorgmedewerkers voldoende zijn geschoold om
die innovaties bij te kunnen benen. Daarnaast
stelt de krapte op de arbeidsmarkt ons voor
een enorme uitdaging. Een grootschalige zijinstroom vanuit andere sectoren is onontkoombaar. Ik hoop dat de overheid de sector bij die
uitdagingen blijft ondersteunen. Want scholing
zal ook in de toekomst hard nodig zijn.”
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Het Sectorplan:
wat is er bereikt?

24
Regionale
werkgevers

6.717

trajecten
gerealiseerd

Subsidie voor deze werkgevers:

€4.740.261

Totaal gemaakte kosten door deze werkgevers:

€20.300.534
€930.501

bestaande
uit:

€1.332.494

voor de inzet van eigen personeel (deelname aan trainingen en eigen opleiders)

voor de externe inhuur van
coaches en opleidingen

€18.050.118

voor de loonkosten verbonden aan BBL en
HBO-duale trajecten

Aantal gefinancierde trajecten naar maatregel:
Opscholing op
HBO-niveau
Opscholing op
MBO-niveau (bbl-traject)
Opleiding, lang
traject (16 dagen)

814

35

HBO

MBO

118

Bijscholing, middellang
traject (8 dagen)

350

6.717
trajecten gerealiseerd

13 EVC-trajecten
72

Uitvoering
competentiescans

Trainingsprogramma,
kort traject (2 dagen)

5.315
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Uitsplitsing trajecten opscholing
op MBO-niveau:

32 / 4%

462 / 57%

Niveau 2 (helpende)

Niveau 3 (verzorgende IG /
MMZ / begeleider)

320 / 39%

Niveau 4 (verpleegkundige / MZ)

Inzet van de trajecten naar de verschillende sectoren:
38

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): totaal 1.143 trajecten

8

880

184

Gehandicaptenzorg: totaal 854 trajecten

55

13

17 3

99

700
Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg:
totaal 4.720 trajecten

111

677

3.735
64

Competentiescans

101
Trainingsprogramma,
kort traject

Bijscholing,
middellang
traject

Opleiding,
lang traject

Opscholing
MBO-niveau

Opscholing
HBO-niveau

32

EVC-trajecten
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Joost Veldt,
bestuurder Zorg
bij vakbond CNV
Zorg & Welzijn

“CNV was betrokken vanuit de belangen van
werknemers bij de sectorplannen. Dit is namelijk
een gezamenlijk project van werkgevers en
werknemers, wat ook een voorwaarde was
om in aanmerking te komen voor financiering
vanuit het ministerie. Het CNV nam deel aan
de gesprekken met het ministerie, die ertoe
hebben geleid dat er geld beschikbaar kwam
voor sectorplannen op regionaal niveau.
Concreet was mijn bijdrage vooral de toetsing
van de arbeidsmarktrelevantie. Samen met
ZorgZijn Werkt heb ik de verschillende
aanvragen van zorginstellingen beoordeeld op
de vraag: ‘wat dragen zij bij aan de doelstelling
van het sectorplan?’ Het antwoord luidt:
werknemers voor de sector behouden en
behoeden voor werkloosheid.
Daarmee kom ik meteen bij de kern van de
sectorplannen. Het lijkt bijna vreemd in de
huidige arbeidsmarkt, maar bij de start van
de sectorplannen stond de sector voor grote
bezuinigingen en veranderingen. Daarbij waren
er grote gevolgen voor de werknemers in de
zorg: functies veranderden of verdwenen. De
werkgelegenheid stond sterk onder druk. Voor
het CNV was het van belang te voorkomen dat
grote groepen werknemers in de WW terecht
zouden komen. Ik ben erg blij dat werkgevers
in de regio veel gebruik hebben gemaakt van
de scholingsmogelijkheden van het sectorplan.
Zeker omdat er toch wel wat administratie en
verantwoording bij komt kijken.
Mijn rol was ook vooral op het proces
gericht. Het beoordelen of de ingediende
scholingsplannen wel passen bij de doelstelling
van de regeling: door scholing werknemers
klaarstomen voor de veranderingen die
plaatsvinden in de zorg. Het is belangrijk

Aan het woord
om hier scherp op te zijn en er samen over
te discussiëren. Over het algemeen was er
weinig discussie met ZorgZijn Werkt over de
goedkeuring van de aanvragen. Soms was er
een aanscherping nodig, maar op de meeste
aanvragen hebben we gewoon ‘ja’ kunnen
zeggen.
Ik vind dat de politiek de sector voor een
onmogelijk probleem heeft gesteld destijds,
door te bezuinigen en tegelijkertijd een aantal
ingrijpende veranderingen door te voeren.
De sluiting van verzorgingshuisplekken en de
verschuiving van een flink deel van de zorg naar
gemeenten liep samen met een operatie om
de stijgende zorgkosten te drukken. Hierdoor
moest er teveel op te korte termijn veranderen
en daar zijn cliënten en personeel de dupe van
geworden. Omdat er geen geld meer was voor
medewerkers op niveau 1 en 2, sloot ik twee
jaar geleden nog sociale plannen. Terwijl deze
mensen juist belangrijk zijn voor het welzijn
van cliënten. We hebben afscheid genomen
van duizenden van dit soort werknemers in de
sector. En nu weten we niet waar we de mensen
vandaan moeten halen!
In mijn ogen zouden we een structureel
sectorfonds moeten hebben om te kunnen
bijdragen aan de ontwikkelingen in de sector.
Met iets minder druk en iets minder haast,
kunnen we veel meer werknemers op tijd
scholen. Ik hoor van veel werkgevers dat zij
dat ook willen. Niet zo gek natuurlijk, want de
reorganisaties van de afgelopen jaren hebben
geld gekost en nu moet er weer geïnvesteerd
worden in het aantrekken van werknemers. Het
is ook voor een werkgever veel prettiger als hij
dat geld kan investeren in de mensen die de
organisatie al kennen en daar een band mee
hebben. Daarmee lever je namelijk ook een
betere kwaliteit van zorg.”

13

Pascal Noordover
(Evita):

‘Met BBL-opleidingen
kun je medewerkers
binden én vinden’
Evita Zorg heeft vanuit haar eigen academie nieuwe en bestaande
zorgverleners een BBL-opleidingstraject aangeboden. “Een
subsidieregeling als het Sectorplan helpt ons om voldoende
mensen beschikbaar te krijgen én verhoogt de kwaliteit van zorg.”
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“We kunnen

Van zorgverleners in de thuiszorg
nieuw arbeidswordt steeds meer gevraagd, conpotentieel
stateert Pascal Noordover, directeur
binnenhalen”
stafdiensten bij Evita Zorg: “Mensen
blijven langer thuis wonen waardoor
de zorgvraag intensiever wordt.
Daarnaast worden in contracten met zorgverzekeraars en gemeenten hogere eisen aan medegende werking. “Het zorgt ervoor dat mensen
werkers gesteld. Zo heeft een medewerker huisde switch durven te maken. Zo is een van onze
houdelijke hulp nu een certificaat Thuishulp A
nieuwe zorgverleners van bijna vijftig jaar oud,
nodig. Onze zorgverleners hadden soms al tien
overgestapt vanuit de horeca. Zij heeft nu haar
jaar ervaring, maar dat was niet altijd bezegeld
roeping gevonden. Dat is geweldig om te zien.
met een formeel diploma of certificaat. Ik zie
Het zorgt ervoor dat een grotere groep menhet als een goede ontwikkeling om dat nu wel
sen beschikbaar is voor de zorg. Maar ik ben
te doen. Het verhoogt de kwaliteit van zorg en
daarnaast ook trots op de stappen die ik zorgmaakt dat zorgverleners van alle niveaus zichzelf
verleners zie maken in hun carrière. Het mooiste
kunnen blijven ontwikkelen.”
voorbeeld vind ik de zorgverlener die in tien jaar
tijd is gegroeid van ongediplomeerd huishoudeMooi carrièreperspectief
lijke hulp naar verpleegkundige niveau 4.”
“Het belang van scholing is voor ons tweeledig”, gaat Noordover verder. “Het houdt de
Klas van dertien deelnemers
deskundigheid van onze zorgverleners op peil
Toen de subsidieregeling kenbaar werd genu er meer en meer gevraagd wordt van hen.
maakt, was Noordover aanvankelijk terughouEn het zorgt tegelijkertijd voor het
dend. “Ik zag best op tegen de administrabinnenhalen van arbeidspotentieve verantwoording. ZorgZijn Werkt heeft
“Van zorg- ons echter uitstekend ondersteund en de
tieel. Met ons scholingsaanbod
verleners
binnen de Evita Academie
administratieve lasten daardoor verlicht.
wordt
bieden we mensen een
Als je de weg weet, valt het opvoeren
steeds meer van documenten in het online portaal
mooi carrièreperspectief. BBLtrajecten vormen voor ons een
gevraagd” alles mee. Ik ben blij dat we het toch
belangrijke manier om geschikte
hebben gedaan.”
medewerkers te binden én te
vinden.”
De investering in tijd betaalt zich absoluut terug,
meent Noordover: “Ook zonder Sectorplan
Het bieden van een gedegen BBL-opleidingszouden we uiteraard blijven opleiden, maar de
traject heeft volgens Noordover een aanzuisubsidie stelt ook een kleinere organisatie in
staat om trajecten als deze op eigen kracht en
in-house te doen. We kunnen nu een klas van
dertien deelnemers faciliteren. Zou de regeEvita Zorg
ling er niet zijn, dan zouden we onze leerlingen
• Voor dertien BBL-trajecten is subsidie
moeten onderbrengen bij een ROC. Nu kunnen
aangevraagd in het sectorplan
we het in-house en op maat organiseren en de
BBL-opleidingstrajecten volledig vergoeden
• Het traject is in-house en op maat
voor onze zorgverleners.” Ook aan de vervolggeorganiseerd
regeling, het SectorplanPlus, gaat Evita Zorg
• Zowel nieuwe als bestaande
daarom weer meedoen. “Ik zie het als een lozorgverleners doen het traject
gisch vervolg en hard nodig als je de sector wilt
stimuleren in kwaliteit en continuïteit.”
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Kees Oversluizen
(WoonZorgcentra
Haaglanden):

‘Het Sectorplan heeft  
veel goeds gebracht’
Het Sectorplan heeft veel positiefs
gebracht voor WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), concludeert teamleider
Leren & Ontwikkelen Kees Oversluizen.
Bijna duizend medewerkers werden
getraind en bijgeschoold. “Ik denk
dat het voor de hele sector veel heeft
opgeleverd.”

Met twaalf woonzorgcentra en thuiszorg is WZH
een van de grotere organisaties op het gebied
van ouderenzorg in de regio. Aan Kees Oversluizen, als teamleider verantwoordelijk voor opleiden en ontwikkelen, stellen we de vraag waarom
WZH meedeed aan het Sectorplan. “Het sloot
naadloos aan bij onze visie en doelstellingen.
Het gaf ons de mogelijkheid om te werken aan
kwaliteitsverbetering, te investeren in behoud
van personeel en mensen op te scholen naar
een hoger niveau.”
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“Opleiding
en
ontwikkeling
is de
sleutel”

Die opscholing is volgens Oversluizen noodzakelijk vanwege de
toenemende krapte aan personeel. “Vooral op niveau 3, 4 en
5 wordt het steeds moeilijker om personeel te
vinden. In totaal hebben we in het kader van het
Sectorplan zo’n 140 medewerkers opgeschoold.
Zowel op mbo-niveau in de vorm van BBL-trajecten, als duale trajecten op hbo-niveau.”

op de arbeidsmarkt.” Daarom zette WZH diverse
doelgroeptrainingen op. “Denk aan een triagetraining om de urgentie van klachten goed te kunnen
beoordelen. Of een training geriatrische revalidatie, om kortdurende opnames goed te begeleiden.
Verder zijn teamleiders getraind in sociale communicatie. Want als je mensen wilt behouden, is het
essentieel dat je in contact blijft met je team.”

Subsidieproces
Behoud van personeel
Maar ook de kwaliteitsverbetering heeft dankzij
de Sectorplan-gelden een forse impuls gekregen,
stelt Oversluizen. “Het was noodzakelijk om op dat
gebied een slag te maken. Mensen wonen langer
thuis, waardoor de zorgzwaarte voor thuiszorgmedewerkers toeneemt. En als cliënten uiteindelijk
overgaan naar een intramurale setting, worden
medewerkers daar vervolgens ook geconfronteerd
met een véél bredere en ernstigere zorgvraag.” Om
die kwaliteit van de zorg te verbeteren, zette WZH in
op diverse activiteiten. Oversluizen: “Zo zijn behandelaars - artsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten - getraind in motiverende gespreksvoering.
En er was een training om (wijk)verpleegkundigen
beter te laten indiceren en communiceren. Maar
bijvoorbeeld ook een minor psychogeriatrie op
hbo-niveau, om beter te leren omgaan met dementerende ouderen.”
Een derde doelstelling van WZH was het behoud
van personeel, vertelt Oversluizen. “Investeren in
opleiding en ontwikkeling is de sleutel tot duurzame inzetbaarheid. De zorgzwaarte neemt toe.
Dus als je wilt voorkomen dat medewerkers uitvallen of vertrekken, dan moet je in ze investeren.
Daarmee vergroot je bovendien hun weerbaarheid

WoonZorgcentra Haaglanden
• In totaal 951 medewerkers geschoold
• Trainings- en bijscholingsprogramma’s
van 2 tot 8 dagen
• 140 medewerkers op mbo of hbo-niveau
opgeschoold
• Medewerkers ondersteunende diensten
ook betrokken

Interessant is dat WZH ook medewerkers van de
ondersteunende diensten schoolde. “De mensen
van ondersteunende afdelingen worden vaak vergeten. Wij vonden het belangrijk hen te trainen.
Want hoe beter de ondersteuning, hoe beter
de medewerkers in het primaire proces kunnen
werken.” Oversluizen geeft het voorbeeld van
een taaltraining. “Een nieuwe medewerker
wil een opleiding Verzorgende-IG op
niveau 3 starten, maar is de taal
“Je vergroot
niet goed machtig. Dan moet de
weerbaarheid
afhandeling van een aanvraag
op de
voor een intensieve taaltraining
arbeidsniet te lang duren.”

Verbetering

markt”

In totaal werden in het kader van het
Sectorplan maar liefst 951 medewerkers geschoold
of getraind. “Ik vond het een uitstekend initiatief.
Het heeft niet alleen WZH veel goeds gebracht,
maar de hele sector.” Wel denkt Oversluizen dat
het subsidieproces nog voor verbetering vatbaar is.
“Zo kwamen de aanbestedingscriteria pas na een
half jaar. Dat is laat, want toen bleek ineens dat we
drie offertes hadden moeten opvragen voor reeds
ingekochte trajecten. Daarbij leidde de inrichting
van de administratieve controle tot een flinke belasting van onze opleidingsorganisatie. En ook het
online portaal SABA vond ik niet altijd klantvriendelijk. Als je een ding niet had ingevoerd, moest je
weer helemaal opnieuw beginnen.”
Over de ondersteuning van ZorgZijn Werkt is hij
zeer te spreken. “Het contact was erg prettig en
de communicatie helder. En als er problemen
waren, gingen ze er direct achteraan of kwamen ze
langs. Ik heb me echt gesteund gevoeld door de
medewerkers van ZorgZijn Werkt. Dat verdient een
pluim.”
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SectorplanPlus:

vervolg op het Sectorplan
Na een succesvolle afronding van het Sectorplan,
staat het vervolg nu ook in de startblokken: het
SectorplanPlus. Het SectorplanPlus is een meerjarige
subsidie waarmee een extra impuls wordt gegeven
aan opleidingsprojecten gericht op instroom, met
ontslag bedreigde werknemers en opscholing.
ZorgZijn Werkt is voor haar regio het aanspreekpunt
voor deze regeling.
Voor de subsidieregeling SectorplanPlus heeft het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
landelijk € 320 miljoen ter beschikking gesteld,
waarvan € 260 miljoen geoormerkt is voor verpleeghuizen en € 60 miljoen voor de andere branches
in Zorg en Welzijn. Het subsidiebudget is verdeeld
over zes tijdvakken. Het eerste tijdvak is gestart op
24 augustus 2017 en het volgende start op 1 mei
2018. De subsidieregeling is, net als het Sectorplan,
gebaseerd op cofinanciering.

• Opscholing binnen de organisatie via
kwalificerende scholing
• Praktijk- en werkbegeleiders

Deze regeling is gericht op het regionaal inrichten en
versterken van de opleidingsplannen gericht op:
• Nieuwe instroom van medewerkers
• Met ontslag bedreigde medewerkers

ZorgZijn Werkt is de uitvoerder en het aanspreekpunt in de regio voor het SectorplanPlus
en RAAT.

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)
De opleidingsambities binnen het SectorplanPlus
vallen ook binnen het regionale actieplan voor de
aanpak van de tekorten. Veel organisaties in de regio
werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit
of bereiden deze voor.
Met het regionaal actieplan voor Haaglanden en
Nieuwe Waterweg Noord is het de ambitie om de
krachten regionaal te bundelen en te komen tot een
integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn.
Samenwerken en gezamenlijke regionale acties – bovenop de reguliere acties van regionale partijen – zijn
nodig om de problemen écht aan te kunnen pakken
en resultaten te boeken.

Over ZorgZijn Werkt
Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt zet zich in voor
brancheoverstijgende arbeidsmarktvraagstukken in
de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.
Hierbij richten wij ons op instroom, doorstroom
en inzetbaarheid van personeel. Met als doel om
voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar te
hebben, nu en in de toekomst.
ZorgZijn Werkt staat voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking.
Dit gebeurt met werkgevers, onderwijs, gemeenten
en andere stakeholders. Als werkgeversorganisatie
signaleren wij landelijke trends, vertalen deze naar
de regio en organiseren er een netwerk omheen.
Om zo de regio in staat te stellen om snel nieuwe
uitdagingen op te pakken.

Een greep uit de diensten van ZorgZijn Werkt:
• Verschillende regionale vacaturewebsites en
portals, waaronder www.zorgenwelzijnplein.nl en
www.vrijwilligerswerkvacatures.nl.
• Het organiseren van de regionale invulling van de
‘Week van Zorg en Welzijn’:
www.weekvanzorgenwelzijn.nl.
• Regionaal onderzoek gericht op onderwijs- en
arbeidsmarktvraagstukken.
• De regionale campagne gericht op werken in de
verpleging, verzorging en thuiszorg:
www.mooimensenwerk.nl.
• Verschillende netwerk- en themabijeenkomsten
op het gebied van HR-, arbo- en opleidingsvraagstukken.
Dit alles kan alleen mogelijk gemaakt worden door
onze leden: www.zorgzijnwerkt.nl/#leden.
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Partners Sectorplan
De onderstaande zorgorganisaties hebben
deelgenomen aan het Sectorplan 2014-2017:
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Colofon
Dit Sectorplan magazine is een
uitgave van werkgeversvereniging
ZorgZijn Werkt. In dit magazine
worden de resultaten belicht van
het Sectorplan 2014-2017.
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