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Door de coronamaatregelen hebben sommige projecten vertraging opgelopen, maar inmiddels zijn we met alle 
projecten weer volop aan de slag. 

                     In het project Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis werken de Zeeuwse VVT-
   organisaties sinds 2019 samen om de (komende) tekorten aan personeel te 
          verminderen. Zorgkantoor CZ stelt hiervoor tot en met 2021 ieder jaar geld beschikbaar.  
      Hiervoor worden projecten uitgewerkt. We richten ons op de tekorten aan verzorgenden   
              3IG en specialisten ouderengeneeskunde, omdat de verwachte tekorten in die functies het   
       hoogst zijn. Er wordt gewerkt aan verschillende projecten. Daar waar die elkaar raken, wordt met 
 elkaar afgestemd, zodat de projecten elkaar versterken en we geen dingen dubbel doen. 
        De projecten worden uitgevoerd door een werkgroep en ondersteund door een projectleider. 
Deze projecten zijn:
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Visie op ouderenzorg

Anders werken door nieuwe technologie

De bestuurders zijn met elkaar in gesprek over de manier waarop de ouderenzorg de komende twintig jaar vorm moet krijgen. Vanuit het 
gegeven dat Zeeland vergrijst, personele tekorten ontstaan en ouderen steeds langer thuis blijven wonen, onderzoeken we hoe de organisa-
ties daarop kunnen inspelen en wat daar verder voor nodig is. Er worden vier thema’s uitgewerkt: preventie, wonen met laag complexe zorg, 
wonen met hoog complexe zorg en intramurale zorg. Hierbij wordt ook gekeken welke rol de zorgorganisaties hebben en wat er nodig is op 
andere terreinen, zoals woningbouw en voorzieningen vanuit de gemeenten. Door corona hebben de gesprekken een paar maanden stilge-
legen. Op 29 juni a.s. zal het eerstvolgende gesprek plaatsvinden. 

Een manier om werkdruk te verminderen is het inzetten van technologie. Dit moet dan wel technologie zijn die eenvoudig is in het gebruik, 
graag door medewerkers wordt gebruikt en leidt tot  kwaliteitsverbetering voor de cliënt. In 2019 hebben we een onderzoek gedaan naar 
mogelijke innovaties. Hierbij zijn de zorgprofessionals betrokken geweest. Zij konden aangegeven welke innvatie zij het meest kansrijk 
vonden. Ook is er een werkconferentie georganiseerd in het voorjaar, waar medewerkers de technologie konden uitproberen. De bestuur-
ders hebben eind 2019 uit de meest kansrijke innovaties voor het thema domotica gekozen. Omdat dit nog steeds erg breed is, hebben we 
dit verder versmald. in 2020 is door de werkgroep gekozen om pilots te doen met Smart Glasses. Een slimme bril waarmee iemand op 
afstand kan meekijken. Denk bijvoorbeeld aan een arts, wondverpleegkundige of praktijkbegeleider op een andere locatie. Dit scheelt reis-
tijd voor de medewerker en wachttijd voor de cliënt en zo is deskundigheid altijd dichtbij beschikbaar. Er is een veldonderzoek gedaan onder 
zorgprofessionals hoe zij beeldzorgtechnologie accepteren, en er is een grondige effectenanalyse gemaakt, om te kunnen monitoren of de 
verwachte verbeteringen werkelijkheid worden. De pilots gaan vanaf juli van start. Meerdere organisaties testen met uiteenlopende toepas-
singen. Tijdens en na de pilot wordt het effect gevolgd en geëvalueerd. Kansrijke toepassingen kunnen daarna in meerdere organisaties 
opgeschaald worden. In 2021 willen we nog meer technologie gaan gebruiken. Voor kennisdeling is ook interregionaal contact gezocht 
waarmee we breder van elkaar kunnen leren op het gebied van innovaties en anders werken.

Thema’s: preventie, wonen met laag complexe zorg, 
wonen met hoog complexe zorg en intramurale zorg

Gebruik maken van Smart Glasses
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Rolontwikkeling

Aantrekken & behouden ondersteunende medewerkers

In 2019 zijn gesprekken gehouden met medewerkers uit de verpleeghuizen om te bekijken 
hoe hun werk veranderd kan en moet worden om mee te kunnen met toekomstige verande-
ringen. Medewerkers hebben mogen dromen over hun werk in 2030. Hieruit hebben we veel 
tips kunnen halen die de organisaties zelf kunnen gebruiken om het werk te verbeteren. Ook 
ontdekten de deelnemers dat ze met elkaar heel veel kennis in huis hebben en dat het van 
belang is dat ze dat van elkaar weten en elkaar hulp durven vragen. Door corona hebben we 
de vervolgstap, om met medewerkers concreet te maken wat er anders kan en moet, niet 
kunnen zetten. Inmiddels start ook de pilot met de Smart Glasses. We willen daarom zo snel 
mogelijk dit project weer oppakken. Te beginnen bij de gevolgen van het gebruik van de 
Smart Glasses voor het werk van de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten. En natuurlijk nemen we de eerder ontvangen tips daarin mee.

Ondersteunende medewerkers (die geen zorgopleiding nodig hebben) zijn gemakkelijker te vinden dan helpenden en verzorgenden. 
Daarom hebben de organisaties in 2019 extra banen gecreëerd voor ondersteunende medewerkers. Ze hebben in totaal meer dan 350 
medewerkers aangenomen die ondersteunend werk doen als gastvrouw, medewerker wonen, medewerker woon-leefmilieu enz. Het doel 
hiervan is het verhogen van het welbevinden van de bewoners en het verlichten van de werkdruk van de verzorgenden. Omdat er onder-
tussen veel veranderd is in deze groep (er zijn mensen weggegaan, anderen hebben meer uren gekregen) wordt in 2020 onderzocht hoe 
groot het verloop is onder deze groep medewerkers en of er bij deze groep behoefte is aan extra ondersteuning en/of scholing. Ook kijken 
we of er mensen bij zijn die de scholing tot helpende kunnen en willen volgen. Dit heeft als doel deze mensen te kunnen behouden voor de 
organisatie. De resultaten van het onderzoek verwachten we in september 2020 klaar te hebben.

Onderzoeken gevolgen gebruik Smart Glasses voor werk 
verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten 

Behoud door middel van scholing 
voor medewerkers

3



Aantrekken hoger opgeleiden

Aantrekkelijk leren & werken voor artsen

De komende jaren gaan veel specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen met pensioen. Het is in Zeeland niet eenvoudig om nieuwe 
artsen aan te trekken, omdat zij in heel Nederland schaars zijn en de meesten zich liever in de Randstad vestigen dan elders in het land. 
Daarom is het van belang dat we als organisaties samen zoeken naar oplossingen. Niet elkaar beconcurreren, maar samen een vuist maken. 
We doen dit samen met de provincie, die inzet op het verbeteren van het imago van Zeeland als plek om te wonen en werken. Er zijn al meer-
dere acties geweest. Artsen kunnen een (ver)wenarrangement aanvragen waarbij ze twee dagen in Zeeland verblijven en een bezoek aan een 
zorgorganisatie kunnen koppelen aan leuke activiteiten in Zeeland. Er zijn social media campagnes ontwikkeld voor huisartsen en specialis-
ten ouderengeneeskunde. Een arts die naar Zeeland is verhuisd blogt over haar werk in Zeeland en we hebben een magazine gemaakt speci-
aal voor artsen over wonen en werken in Zeeland. Helaas kon een conferentie voor artsen door corona niet doorgaan. Die hebben we verscho-
ven naar volgend jaar. We hebben via social media inmiddels contact gelegd met ruim duizend artsen. Er zijn ondertussen al een paar huisart-
sen naar Zeeland gekomen en ook Zorgstroom en ZorgSaam hebben SO’s kunnen aantrekken. We weten helaas niet of de campagnes daar-
voor hebben gezorgd, omdat de beslissing om te gaan verhuizen meestal meerdere redenen heeft. We gaan er van uit dat het promoten van 
Zeeland in ieder geval helpt. 

Artsen aantrekken is moeilijk. Zelf artsen opleiden kan hierbij helpen, net als het aanbieden van aantrekkelijk werk. De werkgroep aan-
trekkelijk leren en werken voor academici heeft in 2019 verkend of het mogelijk is om op meer plaatsen SO’s op te leiden. Dit heeft geleid 
tot aanvragen voor een opleidingserkenning vanuit WVO zorg en Ter Weel. We hopen dat beide in 2020 erkend worden, zodat zij zelf basis-
artsen kunnen gaan opleiden tot SO. We onderzoeken ook welke belemmeringen er zijn voor het opleiden van artsen, zodat we die bij het 
Ministerie van VWS kunnen aankaarten. Een voorbeeld hiervan is dat er landelijk meer opleidingsplaatsen zijn dan artsen die SO willen 
worden. We moeten er dus ook voor zorgen dat artsen die opgeleid willen worden dit in Zeeland gaan doen. Hierover gaan we komend 
najaar in gesprek met de minister in de hoop dat zij ons hierbij kan helpen. 

Niet elkaar beconcurreren, maar samen een vuist maken

Zelf basisartsen opleiden tot SO
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Tekort artsen samen aanpakken

Professionals uit Europa halen

Deze werkgroep is pas in april 2020 opgericht. Het tekort aan artsen werd zo hoog, dat we niet 
meer alleen naar de langere termijn konden kijken, maar direct actie moesten ondernemen. 
Deze werkgroep zoekt korte termijn oplossingen voor het tekort aan artsen. Het eerste thema 
dat zij noemden was de Smart Glasses. De deskundigheid kan op deze wijze ook op afstand gele-
verd worden. Deze werkgroep volgt de proef met de Smart Glasses dan ook nauwlettend. De 
tweede stap is het inventariseren van bestaande oplossingen om die met elkaar te delen en te 
bekijken wat in Zeeland kansen biedt. We hopen na de zomer nieuwe concrete acties te kunnen 
nemen om ervoor te zorgen dat voldoende artsen beschikbaar zijn voor de bewoners. 

Alle VVT organisaties leiden al enkele jaren extra veel personeel op om het verwachte tekort aan verzorgenden te kunnen oplossen. Zowel 
via de reguliere BOL opleiding, als de ZPO en via extra BBL-ers. De meeste organisaties leiden net zoveel mensen op als de begeleiding aan 
kan. Of soms zelfs ietsje meer. Uit de prognoses, cijfers die berekenen hoe de toekomst er waarschijnlijk uit gaat zien,  blijkt dat dit nog niet 
genoeg is, omdat ook veel mensen met pensioen gaan. Wanneer we de tekorten niet meer kunnen oplossen door anders te werken en extra 
mensen op te leiden, moeten we de mensen verder weg gaan zoeken. Daarom onderzoeken we hoe we mensen uit het buitenland kunnen 
aantrekken. Hier zitten veel haken en ogen aan. We willen mensen die meerdere jaren blijven en zich echt willen vestigen in Zeeland. Ook 
moeten ze goed opgeleid zijn, de Nederlandse taal goed spreken en kunnen inburgeren. Ook willen deze mensen vaak fulltime werken, iets 
wat niet altijd mogelijk is. Vandaar dat we in 2019 vooral hebben onderzocht hoe we dit kunnen doen en welk bureau ons daarbij kan helpen. 
Inmiddels is dit onderzoek klaar. De resultaten worden binnenkort aan de bestuurders gepresenteerd, zodat zij ieder voor zich kunnen bepa-
len of ze echt verder gaan met het aantrekken van buitenlandse medewerkers. De organisaties die hiervoor kiezen zullen dit samen doen, 
zodat van elkaar geleerd kan worden hoe we hiervan een succes kunnen maken.

Samen van elkaar leren hoe we hiervan een 
succes kunnen maken

Zoeken naar korte termijn oplossingen
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Deelnemende organisaties:

Begeleidende organisaties:


