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Evaluatie Plan van Aanpak Ontwikkelingsbudget 

“Thuis in het Zeeuwse verpleeghuis”  

 

Resultaten 2019 
 

 

 

 
 

 

In 2018 is het Plan van Aanpak Ontwikkelingsbudget Arbeidsmarkt “Thuis in het Zeeuwse 

Verpleeghuis” geschreven. Dit plan omvat de jaren 2018-2021. De bestuurders van de 

verpleeghuizen hebben toentertijd met elkaar negen concrete acties benoemd die, aanvullend 

aan de RAAT, noodzakelijk zijn om het personeelstekort in de verpleeghuizen te verminderen. 

Het betreft de thema’s:   

  

1. Ruimte bieden voor niveau 1  

2. Academici aantrekken  

3. Academici aantrekkelijk werk bieden  

4. Krachten bundelen van Huisartsen en Specialisten Ouderenzorg  

5. Rolduidelijkheid professionals   

6. Anders werken d.m.v. technologie  

7. Oprichten Netwerk Zorg  

8. Professionals uit Europa   

9. Uitbreiding ZPO   

 

In deze evaluatie is per project aangegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke resultaten en 

doelstellingen zijn behaald. De beschrijvingen van het programma en de projecten beslaat de periode 

1 januari 2019 tot en met 9 oktober 2019, waar mogelijk voorzien van een doorkijk naar eind 2019.  

Hierbij is gebruik gemaakt van het format dat door Lieuwe Jan van Eck van Waardigheid en Trots is 

ontwikkeld.  
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Algemene terugblik 

 

De verpleeghuizen hebben de projectleiding voor thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis toevertrouwd 

aan Viazorg. Viazorg had onvoldoende mensen in dienst om de werkzaamheden met de zittende 

medewerkers uit te voeren. In november 2018, toen de plannen voor 2018-2019 waren goedgekeurd 

heeft Viazorg direct een vacature voor projectleiders opengesteld. Hierop zijn vier nieuwe  

projectleiders aangesteld.  De volgende mensen hebben aan onderstaande projecten gewerkt:  

 

Thema Kerngroepleden Ondersteuning 
Ruimte bieden voor 
niveau 1 
 

Ans Vleugel, Sandra Dirkzwager, Inge Umbgrove, 
Peter de Kok, Marissa de Goey. 

Procesbegeleider: Jelmer 
Holm. 
 

Academici 

aantrekken  

 

Ans Vleugel, Esmeralda Hoondert, Marissa de 
Goey, Susanne Sanders, Cora Hubregse. 

Projectleider: Jos Breas (tot 
1 aug) en Monica Roose. Na 
1 aug Jelmer Holm en 
Monica Roose. 

Academici 

aantrekkelijk werk 

bieden 

Sandra Dirkzwager, Lydia Joosse, Arno de Jong, 
Adinda van de Kerkhove, Karlijn Padmos, Inge 
Umbgrove. 

Projectleider: Erik Stevens 
en Jos Breas (tot 1 aug). Na 
1 aug Jelmer Holm en Erik 
Stevens. 

Krachten 

bundelen van 

Huisartsen en 

Specialisten 

Ouderenzorg  

Jolanda Meijer, Annet Tramper, René de Bakker. extern projectleider is in 
2019 niet ingezet. 
Contacten met huisartsen 
coöperaties via Monica 
Roose en Erik Stevens. 

Rolduidelijkheid 
professionals 

Annet Tramper, Lydia Joosse, Margie Nijs, Gert-
Jan van Schelt, Marika Verbeek, Mieke van de 
Winkel. 

Projectleider: Erik Stevens. 

Anders werken d.m.v. 
technologie 

Hanneke Bastian, Wilco Clarijs, Christie 
Steenbakker, Willem Jan Eijsackers. 

Projectleider: Esther van 
Ham. 

Oprichten netwerk Zorg De leden van de Visiegroep zijn: Angela Bras, 
Jolanda Meijer, Annet Tramper, Lieuwe-Jan van 
Eck. De Stuurgroep bestaat uit: Coby Traas, Piet 
van der Maas, Arie Pinxteren en Jaap Wielaart. 

Ambtelijk secretaris: Erik 
Stevens. 

Professionals uit Europa Ans Vleugel, Marissa de Goey en Sandra 
Dirkzwager. 

Projectleider: Jelmer Holm. 

Uitbreiding ZPO Marie-Anne de Plaa, Ellen Verheul, Ton Manni, 
Karlijn Padmos, Marjolijn Kalisvaart, Lian van 
Boxtel,  Shera Out, Nicolette de Klerk, Anjali 
Geensen. 

Projectleider: Monica 
Roose. 

 

Per thema is een evaluatie uitgewerkt. Hiervoor is gebruik gemaakt van het format dat is aangeleverd 

door Lieuwe Jan van Eck van Waardigheid en Trots. Dit hoofdstuk geeft een algemene terugblik op 

het verloop van het project in 2019.  

 

De werkzaamheden zijn gestart in januari 2019, nadat de nieuwe projectleiders waren aangesteld. In 

het begin is veel tijd en energie gestoken in het nader toelichten van de plannen aan de organisaties, 

het zoeken naar geschikte kerngroepleden en het samenstellen van evenwichtige kernteams. Ook 

moesten de projectleiders worden ingewerkt op hun thema’s. Hierdoor zijn de meeste thema’s in 

maart/ april echt van start gegaan. In de risicoanalyse van het Netwerk Zorg staat het mogelijke risico 

dat de bestuurders het netwerk niet belangrijk genoeg zouden vinden om te komen.  Dit is niet aan 

de orde. Soms ontbrak een bestuurder, maar veelal was iedereen aanwezig. Doordat het project TiZV 
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nieuw en omvangrijk is en samenwerken met 11 organisaties veel afstemming vereist, heeft het 

netwerk Zorg zich in 2019 vooral beziggehouden met deze afstemming. Er is een stuurgroep 

ingesteld voor het monitoren van de voortgang van de thema’s. Besluitvorming ligt bij het voltallige 

Netwerk zorg. Dat betekent dat zaken waarover een besluit moet worden genomen na de stuurgroep 

ook geagendeerd worden in het Netwerk Zorg. Op zich is dit belangrijk gebleken omdat deze 

werkwijze de betrokkenheid heeft vergroot, maar het heeft wel de aard van de 

netwerkbijeenkomsten veranderd. In plaats van op visievorming en kennisuitwisseling, lag de nadruk 

van de bijeenkomsten vooral op afstemming en op sturing van de projectvoortgang.  

 In het begin was het ook zoeken naar een goed format voor de terugrapportage aan stuurgroep en 

netwerk Zorg vanuit de werkgroepen. Wanneer de projectleiders “te hoog over” rapporteerden, 

konden de bestuurders zich geen beeld vormen van de activiteiten en wanneer te detaillistisch werd 

gerapporteerd duurde dit te lang ten opzichte van de beschikbare vergadertijd. Uiteindelijk is een 

vorm gevonden die bovenstaande bezwaren wegneemt. Overigens zullen we in 2020 gebruik maken 

van het format van Waardigheid en Trots, zodat die rapportages overeen komen met het format van 

deze evaluatie.  

De werkgroep visie is voortvarend van start gegaan en is meerdere malen bij elkaar geweest. Zij  

hebben hun bevindingen gedeeld met het Netwerk Zorg via de vergadering van 1 juli.  Op 1 juli is het 

Netwerk Zorg akkoord gegaan met het voorstel om een via een aantal dialoogsessies een missie en 

visie te gaan ontwikkelen. Het is niet gelukt om een bijeenkomst te plannen in de tweede helft van 

2019. De reden hiervoor is dat het niet lukte om zowel de bestuurders als CZ aan tafel te krijgen op 

dezelfde datum. De streefdatum voor de eerste dialoogsessie ligt nu op januari 2020.  

Het thema academici aantrekken is van groot belang voor de hele provincie Zeeland. Daarom heeft 

het provincie bestuur aangegeven dat zij hieraan graag mee willen werken. Ook ondersteunen zij dit 

thema met een forse subsidie ter grootte van €280.000,-. Hiervoor moesten wel twee 

subsidieaanvragen worden geschreven. De gelden van het TiZV plan dienen hiervoor als 

cofinanciering. Overigens zijn de subsidieaanvragen niet opgesteld op kosten van de voor TiZV 

beschikbare begroting. Deze uren zijn buiten TiZV gemaakt. De samenwerking met de provincie 

verloopt goed en geeft beslist een meerwaarde aan dit thema.  

 

De Provincie heeft in verband met de subsidieverlening gevraagd om een samenwerkings-

overeenkomst gezien de omvang van het project. Deze samenwerkingsovereenkomst is in september 

2019 door alle partijen ondertekend, met uitzondering van Cederhof. Bij Cederhof is in februari 2019 

een nieuwe bestuurder aangetreden. Zij heeft de totstandkoming van het TiZV plan niet 

meegemaakt. Met haar is een aantal keren individueel gesproken om de plannen toe te lichten en 

haar commitment aan TiZV te vragen. Zij heeft uiteindelijk medio oktober aangegeven dat zij niet 

deel kan nemen aan het Netwerk Zorg gezien haar drukke werkzaamheden bij Cederhof. Dat 

betekent dat het Netwerk Zorg vanaf november 2019 verder gaat met 10 VVT-organisaties.  

 

Het plan van aanpak TiZV is geschreven voor de periode 2018-2021. In het plan van aanpak is soms 

wel, soms geen verdeling van de activiteiten per jaar gemaakt. Hierdoor is het bij de verantwoording 

niet altijd mogelijk om aan te geven of het project op schema loopt. Dit schema is namelijk niet 

voorhanden. Ook komt het voordat activiteiten in een andere volgorde zijn opgepakt dan vooraf in 

het plan was aangegeven. De reden hiervoor was de actualiteit waarin het project zich bevond. 

Hierdoor is lang niet altijd aan te geven of het project volgens planning verloopt. Wel is de 

verwachting dat alle projecten voor eind 2021 zullen zijn afgerond.  
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1. Ruimte bieden voor niveau 1 

 

Kartrekker en werkgroepleden: Jelmer Holm (procesbegeleider), Ans Vleugel, Sandra Dirkzwager, Inge 
Umbgrove, Peter de Kok, Marissa de Goey. 

Korte samenvatting van het project Ruimte bieden voor Niveau 1:  
Onderzoeken of verpleeghuizen personeelsleden kunnen aantrekken die functioneren op Niveau 1 en of zij met 

scholing of training ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de zorgverleners. Vooraf was de gedachte dat 

de organisaties met elkaar een functieprofiel met bijbehorende opleiding zouden ontwikkelen. Bij aanvang van 

het project bleek echter dat de nood aan mensen op niveau 1 zo hoog was, dat de meeste organisaties ieder 

voor zich al in het najaar van 2018 gestart waren met het ontwerpen van de nieuwe functies. Hierdoor lag er een 

heel andere uitgangssituatie dan vooraf bedacht. De meeste organisaties hadden in 2018 al uitgedacht hoe ze 

deze mensen willen inzetten. Dit had tot gevolg dat de activiteiten veelal los van elkaar zijn uitgevoerd. Iedere HR 

afdeling heeft zijn eigen functiebeschrijvingen gemaakt. Hierdoor is het leereffect grotendeels verloren gegaan. 

Toch was er genoeg basismateriaal voor Scalda beschikbaar om de gewenste opleiding op niveau 1 te 

ontwikkelen. De procesbegeleider heeft wel een belangrijke rol kunnen spelen in het leggen van de relaties met 

UWV en de uitkeringsinstanties. Deze intensieve contacten hebben uiteindelijk mede geleid tot het aannemen 

van een veel groter aantal medewerkers op niveau 1 dan verwacht. De uitkeringsinstanties waren vooraf huiverig 

omdat ze bang waren dat als de organisaties zouden weten dat mensen een uitkering hebben, ze ze niet meer 

zouden willen aannemen. Deze angst is ongegrond gebleken. We willen in 2020 alsnog van elkaar leren hoe 

niveau 1 het beste kan worden ingezet en begeleidt.  

   

Doelstellingen project:  

1. Weten in welke functies en taken deze 
medewerkers zinvol ingezet kunnen worden  

2. Benodigde competenties bepalen en een 
gezamenlijk curriculum hebben om deze 
werknemers praktijkgericht te scholen 

3. Daadwerkelijk extra medewerkers aannemen in 
verpleeghuizen. Schatting vooraf was dat het 
aannemen van 80 personen haalbaar zou moeten 
zijn. 

4. Begeleiden van de medewerkers gezien de 
verwachte afstand tot de arbeidsmarkt.  

Voortgang realisatie doelstellingen: 
1. De organisaties hebben ieder voor zich de 
functies ontworpen waarin de medewerkers aan 
de slag gingen. Sommigen hebben hiervoor 
samengewerkt met het UWV. De doelstelling om 
een overzicht te hebben van de mogelijke taken 
en functies is hierdoor in 2019 niet gerealiseerd.  
2. Scalda heeft een curriculum opgezet voor 
scholing op niveau 1. In de praktijk is gebleken dat 
de organisaties geen behoefte hadden aan 
scholing op niveau 1. De meeste sollicitanten 
konden zo aan het werk. 
3. De belangstelling voor het aantrekken van deze 
medewerkers was groot, en de organisaties 
hebben in 2018 en 2019 in totaal 350 werknemers 
aangetrokken, hierbij ondersteund door de 
procesbegeleider. 
4. De begeleiding is door de organisaties zelf 
georganiseerd in overleg met de 
procesbegeleider.  
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Geplande activiteiten afgelopen periode: 
1. In kaart brengen van de mogelijke banen.  
2. Gesprekken met organisaties over het inpassen van 

deze banen in de organisaties 
3. Resultaten afstemmen en competenties bepalen. 
4. Overleg met de opleidingsinstituten en met name 

Scalda om een Curriculum op te zetten. 
5. Per organisaties bepalen welke banen gerealiseerd 

worden 
6. Zoeken naar geschikte medewerkers, waaronder 

aannemen van werknemers Niveau 1. 
 

Realisatie uitvoering activiteiten: 
1. Dit is door de organisaties individueel 
uitgevoerd. Het leren van elkaar gaat in 2020 
plaatsvinden.  
2. Met alle hiernaast genoemde organisaties zijn 
door de procesbegeleider meerdere gesprekken 
gevoerd.  
3. De resultaten zullen in 2020 afgestemd worden. 
De benodigde competenties als input voor de 
scholing zijn via de gesprekken met de 
organisaties bepaald.  
4. Scalda heeft een opleiding voor niveau 1 
ontwikkeld. 
5. De organisaties hebben bepaald welke banen 
per organisatie gerealiseerd worden  
6. Gesprekken met het UWV om te kijken of hun 
klanten in aanmerking kunnen komen. UWV en 
gemeenten hebben kandidaten aangedragen. 
Hierover zijn meerdere gesprekken gevoerd met 
het UWV en met de verschillende gemeenten. 
Daarnaast zijn medewerkers geworven via 
advertenties.  
De verpleeghuizen hebben gegevens m.b.t. het 
aantal aangetrokken medewerkers bijgehouden 
en met Viazorg gedeeld. 
In de bijlage is een schema opgenomen waarin 
per organisatie het aantal is aangegeven.  
   

Gerealiseerde mijlpalen en resultaten tot nu toe: 
1. De procesbegeleider is door Viazorg per 1-1-2019 aangesteld. 
2. Een kerngroep is samengesteld bestaande uit HR functionarissen van de verpleeghuizen. Deze kerngroep is 

vijfmaal bijeen gekomen. 
3. Er zijn 350 werknemers aangesteld. 
4. De opleiding voor niveau 1 is ontwikkeld.  
5. Een beperkt aantal organisaties zal in het 4e kwartaal van 2019 werknemers aannemen. 
6. De begeleiding vindt plaats in en onder verantwoordelijkheid van de verpleeghuizen. 
 

Loopt het project conform planning: 
Het project loopt voor op de planning.   

Zijn er bijzonderheden te melden: 
De uren die beschikbaar waren voor de afstemming zijn, gezien het grote aantal nieuwe medewerkers, ingezet 
voor de begeleiding van deze medewerkers. Punt van aandacht is om te kijken of deze werknemers 
daadwerkelijk werkzaam blijven: de uitstroom moet nog worden gemonitord.  
Daarnaast is het belangrijk te kijken naar het aantal medewerkers dat behoefte heeft aan scholing door Scalda. 
Aangezien veel medewerkers het werk op niveau 1 blijken aan te kunnen, is het denkbaar dat behoefte bestaat 
aan het opleiden van mensen op niveau 2, wanneer zij eenmaal goed zijn ingewerkt. 

 

 

Tabel 1: aantal plaatsingen van medewerkers op niveau 1 per organisatie (peildatum 1 november) 

Naam organisatie: Aantal plaatsingen gerealiseerd: 

SVRZ 75 

Allevo 39 

Ter Weel 42 
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WVO zorg 94 

Zorgstroom 27 

Ouderenzorg Noord Beveland 1 

Eilandzorg Schouwen Duiveland 0 

Cederhof 0 

Schutse zorg Tholen 14 

Cedrah 15 

ZorgSaam 43 

 350 
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2.  Academici aantrekken 
 

Kartrekkers en werkgroepleden: Projectleiders: Jos Breas en Monica Roose. Vanaf 1 augustus Monica Roose en 
Jelmer Holm. Kerngroepleden: Ans Vleugel, Esmeralda Hoondert, Marissa de Goey, Susanne Sanders, Cora 
Hubregse. 

Korte samenvatting van het project Academici Aantrekken:  
Het project richt zich op het  aantrekken van voldoende Academici (vnl. SO's) die zich blijvend vestigen in Zeeland 
om de zorg en behandeling in de langdurige zorg op een kwalitatief verantwoorde manier te kunnen garanderen. 
Het project is vlot van start gegaan. De noodzaak om met elkaar in actie te komen werd breed gevoeld. Ook de 
zittende academici zien het belang van dit thema, zij hebben actief meegewerkt aan het maken van de filmpjes 
en interviews voor de diverse campagnematerialen. Door de samenwerking met de provincie zijn deuren open 
gegaan die anders gesloten zouden zijn geweest. Zo is er op kosten van de provincie een extra projectleider 
aangetrokken met specifieke expertise op het gebied van online marketing, En is het magazine Zeeland in de 
Praktijk veel professioneler geworden doordat de maker daarvan tijd voor ons heeft vrijgemaakt en gratis eigen 
beeldmateriaal beschikbaar heeft gesteld vanwege haar connecties met de Provincie. Het aanvragen van de 
provinciale subsidie heeft wel extra tijd gekost, net als het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst. Deze 
tijd is overigens niet van de tijd van de projectleiders afgegaan, maar is door Viazorg geleverd. De summerschool, 
met werktitel “Healthy aging at sea” belooft een mooie samenwerking met HZ en UCR te worden. De planning is 
dat de eerste editie in de zomer van 2020 plaatsvindt. Van dit eerste jaar hebben we veel geleerd. Zo weten we 
nu hoe we sociale media campagnes het beste inzetten en hoe groot het belang van opvolging hierbij is. We 
weten nu voor 2020 dat we daar extra tijd voor vrij moeten maken. De ervaringen met de online campagnes 
hebben er ook voor gezorgd dat we een heroverweging hebben gemaakt op de technologische doorontwikkeling 
van Zeeland Land in Zee. Daardoor zullen de benodigde investeringen pas in het vierde kwartaal worden gedaan. 
Voordeel hiervan is dat we nu zeker weten wat ons verder helpt. Als we direct een investering hadden gedaan, 
hadden we daar minder rendement uit gehaald dan bij deze aanpak, waarin we eerst hebben geleerd van de 
andere activiteiten.   

Doelstellingen project:  
Voldoende academici blijvend naar Zeeland halen om de 
zorg en behandeling in de langdurige zorg op een kwalitatief 
verantwoorde manier te kunnen garanderen.  

Voortgang realisatie doelstellingen: 
Via de campagne “Roos kan hier wel wennen” 
hebben we kennis opgedaan van het werven via 
sociale media. De aanpak levert voldoende 
belangstelling op. De advertenties zijn door meer 
dan 150.000 mensen gezien en door zo’n 10.000 
mensen hebben de advertentie aangeklikt. Van 
belang is het goed inregelen van het recruitment 
achteraf. Dit zal in 2020 plaats moeten vinden. Via 
de insert in Arts en Auto hebben we zo’n 60.000 
artsen bereikt. Hiervan hebben in de eerste paar 
dagen al ruim 650 mensen het magazine 
aangevraagd. Via deze activiteiten en de 
vakantiedokter hebben 33 huisartsen aangegeven 
belangstelling te hebben voor werken in Zeeland. 
Met acht van deze huisartsen worden serieuze 
gesprekken gevoerd over hun komst naar Zeeland.    

Geplande activiteiten afgelopen periode: 
Het plan voor het aantrekken van academici 
 loopt van 2018-2021. Hierin is geen nadere specificatie 
gegeven van de activiteiten per jaar. In 2019 zijn 
onderstaande activiteiten uitgevoerd: 
1. Met bedrijf Wonderkind pullcampagne starten op 10 

specifieke vacatures 
2. Aansluiten bij campagne provincie Zeeland met 

ontwikkelen modules. Zliz is ‘landingsplatform om 

Realisatie uitvoering activiteiten: 
1. Het bleek niet mogelijk om met Wonderkind 

voor 10 vacatures tegelijk te werven. Daarop 
zijn we veranderd van bureau en hebben we 
gekozen voor het specifiek werven van 
artsen, met één profiel per keer, met het 
Zeeuwse bureau Square Fruit. De  
pullcampagne voor de huisartsen is in de 
zomer van 2019 uitgevoerd. De pullcampagne 
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academici te werven gericht op wonen, werken en vrije 
tijd. 

3. Gericht werven via congressen, netwerkbijeenkomsten 
etc. 

4. Ontwikkelen wervingsmateriaal 
a. Insert voor Arts&Auto 
b. Magazine Zeeland in de praktijk 

5. Academici tweedaagse introductie aanbieden 
(Ver)wenweekend. 

6. Voorbereiding summerschool met UCR en HZ 
 
De overblijvende thema’s zullen in 2020 en 2021 worden 
uitgevoerd. Overigens gaan we in 2020 ook verder met 
bovenstaande activiteiten. 

voor de SO’s vind plaats in het vierde 
kwartaal van 2019.   

2. Voor de samenwerking met de provincie is 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
De provincie legt zelf ook 180.000 euro in om 
de aanpak om academici te werven voor 
Zeeland uit te voeren. Hiervan wordt onder 
andere een extra projectleider betaald. De 
module ontwikkeling is gestart en zal eind 
2019 gereed zijn.  

3. Onderzocht is welke congressen in 2019 
kansrijk zijn om te bezoeken. Dat zijn de 
carrièrebeurs voor artsen die nog een 
specialisatie moeten kiezen en het Verenso 
congres (3 nov 10) dat is gericht op SO’s. De 
carrièrebeurs is bezocht op 5 oktober. Het 
Verenso congres wordt bezocht op 28 
november. 

4. Magazine Zeeland in de praktijk was op 4 
oktober gereed. De Insert in Arts & Auto is op 
5 oktober verspreid onder 60.000 abonnees. 

5. Opzet (ver)wenarrangement is uitgewerkt. 
Het (ver)wenarrangement wordt actief 
ingezet sinds 1 oktober 2019. De kaarten voor 
het (ver)wenarrangement worden onder 
andere aan geïnteresseerde artsen 
aangeboden tijdens de congressen 

6. Summerschool is in voorbereiding met HZ en 
UCR. Hiervoor is een werkgroep opgezet 
bestaande uit professionals uit de kerngroep, 
aangevuld met mensen van HZ en UCR. De 
projectleider begeleid deze werkgroep. De  
daadwerkelijke uitvoering staat gepland voor 
mei 2020.   

Gerealiseerde mijlpalen en resultaten tot nu toe: 
Zie bij Realisatie uitvoering activiteiten: belangrijke mijlpalen zijn: 
1. Kerngroep gerealiseerd en actief werkzaam (elke maand bijeenkomst) 
2. Campagne Square Fruit “Roos kan hier wel wennen”  
3. Materiaal voor werving is ontwikkeld en wordt gebruikt: Magazine, vouchers etc. Inmiddels hebben we 1200 

aanvragen voor het magazine.  
4. Bezoek carrièrebeurs en Verenso congres  
5. Zeelandlandinzee is actief. 

Loopt het project conform planning: 
Het project loopt volgens planning.   

Zijn er bijzonderheden te melden: 
De provincie heeft besloten om aanvullend 180.000 euro te investeren in dit project vanwege het belang van 
voldoende artsen voor Zeeland.  
Van belang is dat tijdens het proces één van de  projectleiders een andere baan aannam, waardoor zijn 
vervanger zich heeft in moeten werken. Dat heeft niet geleid tot vertraging. 
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3. Uitdagend leren en werken 

 

 
Kartrekker en werkgroepleden: Erik Stevens (projectleider), Sandra Dirkzwager, Lydia Joosse, Arno de Jong, 
Adinda van de Kerkhove, Karlijn Padmos, Inge Umbgrove. 

Korte samenvatting van het project Uitdagend Leren & Werken:  
 
Onderzoeken hoe we het aantal opleidingsplaatsen voor SO’s in Zeeland kunnen vergroten, door samen 
opleidingsplaatsen te creëren en samen op te leiden. Daarnaast onderzoeken we hoe we SO’s kunnen trekken 
door interessant werk. Bijvoorbeeld door over meerdere organisatie met specialisaties werken zodat het werk 
mogelijkheden biedt voor verdieping. In 2019 is geïnventariseerd wat aan opleiding plaatsvindt, welke specifieke 
kwaliteiten de huidige SO’s hebben en is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om extra opleidingsplaatsen te 
realiseren. Hieruit is een beeld naar voren gekomen waar bij het realiseren van de opleidingsplaatsen echt nodig 
is om artsen naar Zeeland te krijgen, terwijl dat voor elkaar krijgen echt ingewikkeld gaat worden. Zo is een 
opleidingserkenning niet eenvoudig te halen en geldt deze alleen voor een specifieke locatie, waardoor 
gezamenlijk opleiden ingewikkeld wordt. Ook moeten SO’s eerst een tweejarige opleiding volgen voor ze ingezet 
kunnen worden als opleider en is het landelijk beschikbare aantal opleidingsplaatsen hoger dan het aantal artsen 
dat de opleiding wil volgen, waardoor het niet direct te verwachten is dat de opleidingsplaatsen ook echt gevuld 
kunnen worden. Ondertussen is op verzoek van VWS onderzocht hoe de verdeling van medisch specialisten over 
Nederland. Uit dit rapport blijkt dat Zeeland verhoudingsgewijs te weinig medisch specialisten heeft. N.a.v. dit 
rapport hebben we, op verzoek van minister Bruins, met VWS een gesprek gevoerd over de manier waarop het 
ministerie kan helpen bij het aantrekken van medisch specialisten. We zijn overeen gekomen dat het thema 
opleiden van academici hiervoor het meest geëigend is. We gaan de komende maanden met VWS bekijken hoe 
we de problemen waar we tegenaan lopen kunnen verminderen.       

Doelstellingen project:  
Academici aantrekken en binden via het bieden van 
opleidingsplaatsen, met inhoudelijk interessant werk, en 
met werk met een extra dimensie. 
 

Voortgang realisatie doelstellingen: 
Diverse activiteiten zijn uitgevoerd, waardoor eind 
2019 besluiten kunnen worden genomen over het 
daadwerkelijk realiseren van extra 
opleidingsplaatsen.  

  

Geplande activiteiten afgelopen periode: 
1. Het maken van de inventarisatie huidige 

opleidingsplaatsen 
2. Onderzoek naar gezamenlijke opleidingsmogelijkheden. 
3. Onderzoek naar het interessant maken van werk voor 

academici. 
4. Onderzoek met universiteiten of promotieonderzoek in 

Zeeland mogelijk is. 
5. Onderzoek naar de samenwerking tussen 

verpleeghuizen.  
6. Individuele en groepsgesprekken met SO’s voeren. 
7. Uitwerken van een Survey en deze verspreiden. 
8. Opstellen van een rapport met advies op basis van de 

uitkomsten van de Survey. 
9. Businesscase opstellen of een gezamenlijke opleiding 

voor SO door de verpleeghuizen opgezet kan worden. 
 
 

Realisatie uitvoering activiteiten: 
1. De inventarisatie is gemaakt en daaruit blijkt 
dat voornamelijk SVRZ de SO’s opleidt. Daarnaast 
hebben twee organisaties aangegeven ook de 
opleidingserkenning te willen aanvragen.  
Aanvullend hierop is in de tweede helft 2019 een 
survey uitgezet bij de huidige SO’s met als doel 
helderheid te krijgen over o.a. capaciteit en 
specialisaties met bijbehorende gevolgde 
kaderopleidingen. 
2. Er is contact gelegd met de opleidingsinstituten 
om helder te krijgen wat de regels voor de 
erkenningen zijn, en in hoeverre hier van 
afgeweken kan worden. 
De activiteiten leiden tot een rapport met een 
advies in november/december 2019. 
Het rapport wordt, na goedkeuring in de 
Stuurgroep, uitgewerkt naar een businesscase 
(planning december 2019/januari 2020). 
Activiteit 4 wordt in 2020 gestart.   
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Gerealiseerde mijlpalen en resultaten tot nu toe: 
1. De Kerngroep is gestart en komt 8 maal per jaar bijeen. 
2. Een projectplan is opgesteld en goedgekeurd 1 juli 2019.  
3. De survey is opgesteld en wordt momenteel uitgevoerd. 
4. D.d. 18 november: de data van de Survey zijn ontvangen en worden de komende weken uitgewerkt naar een 

verslag. Indien mogelijk wordt een memo van de Kerngroep opgesteld met de hoofdpunten zodat deze op 9 
december (Stuurgroep TiZV) alvast richting kunnen geven voor besluiten. 

 

Loopt het project conform planning: 
Het project verloop volgens planning volgens het projectplan. 
 

Zijn er bijzonderheden te melden: 
Er zal ook een tekort gaan ontstaan aan Physician Assistants (PA). Daarom zullen de activiteiten ook op deze 
doelgroep worden gericht. 
 
 

 

 

4. Krachten bundelen van huisartsen en specialisten Ouderenzorg  

Deze voortgangsrapportage is bijgewerkt d.d. 21 november 2019. In geel is dit aangegeven. 

Kartrekker en werkgroepleden: Erik Stevens (projectleider), Jolanda Meijer, Annet Tramper, René de Bakker. 

Korte samenvatting van het project Krachten Bundelen Huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde.  
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het zinvol om HA’n en SO’s met elkaar te laten samenwerken om 24 uur 
per dag de medische zorg te kunnen leveren, zowel wat betreft bereikbaarheid als beschikbaarheid. Vanaf het 
begin had het (conform het plan van aanpak) de voorkeur om direct de huisartsen te betrekken bij dit project. 
Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd met de bestuurders van de huisartsenverenigingen. Als snel werd 
duidelijk dat de huisartsenverenigingen te maken hebben met individuele huisartsen die over het algemeen niet 
collectief opereren. Kortom: de huisartsenverenigingen kunnen het de artsen wel vragen, maar als die niet 
willen, hebben zij geen mogelijkheden om samenwerking af te dwingen. Er is enkele maanden geprobeerd om de 
huisartsen toch mee te krijgen of om bijvoorbeeld met een kleine groep huisartsen te beginnen, maar 
uiteindelijk heeft de stuurgroep aangegeven dat de tijd hier blijkbaar nog niet rijp voor is. Vervolgens hebben we 
de aandacht geconcentreerd op de samenwerking tussen de SO. Hiervoor is de inventarisatie uitgevoerd onder 
de organisaties.  
   

Doelstellingen project:  
1. SO zo efficiënt mogelijk inzetten in samenwerking met 

elkaar 
2. HA en SO nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid 

om de medische zorg voor ouderen 24 uur te 
organiseren. 

 

Voortgang realisatie doelstellingen: 
De samenwerking tussen de SO onderling is in 
gang gezet. 
De samenwerking m.b.t. de HA is (nog) niet 
gestart. 
 

  

Geplande activiteiten afgelopen periode: 
1. Inventarisatie van de organisatie van de SO binnen de 

organisaties, en onderling. 
2. Gesprekken met de huisartsenorganisaties om de 

bereidheid tot samenwerking te bespreken en een 
nieuwe werkwijze te organiseren. 

 

Realisatie uitvoering activiteiten: 
1. De organisatie van de SO binnen de 

organisaties is in kaart gebracht. 
2. Met de huisartsen organisaties zijn 

gesprekken gevoerd. 
3. Er is bereidheid om gezamenlijk de thema’s te 

bespreken om te komen tot een 
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uitvoeringsagenda in dit project. (zie 
gespreksmemo 191120) 

 

  

Gerealiseerde mijlpalen en resultaten tot nu toe: 
Alle activiteiten m.b.t. de SO in verpleeghuizen worden uitgevoerd al dan niet in combinatie met het project 
Uitdagend Leren en Werken.  
 

Loopt het project conform planning: 
Wat betreft de SO loopt het project (in combinatie met project Uitdagend Leren en Werken) volgens planning. 
Wat betreft de HA-organisaties zijn er gesprekken geweest, maar die hebben niet geleid tot de beoogde 
samenwerking.  
 

Zijn er bijzonderheden te melden: 
In het Plan van Aanpak uit 2018 is in de risicoanalyse aangegeven dat er een kans bestaat dat met de huisartsen 
op korte termijn geen afspraken gemaakt kunnen worden. De gesprekken lopen nog, en het zou kunnen dat in 
een initiatief tot samenwerking gaat ontstaan. Toch kiezen we ervoor om in 2020 te werken aan de 
samenwerking tussen de SO’s, omdat we verwachten dat het nog enige tijd duurt om voldoende draagvlak te 
krijgen onder de huisartsen.  
 
Inmiddels heeft op 19 november een gesprek plaats gevonden tussen ZHCo/Periscaldis/Viazorg (Ruud 
Münstermann, Maria van der Sluis en Erik Stevens). Dit gesprek heeft er toe geleid dat er bereidheid is om een 
bijeenkomst te organiseren tussen 2 bestuurders namens de Huisartsen en twee leden RvB van de gezamenlijke 
VVT instellingen (Ineke Dekker en Annet Tramper hebben zich hiervoor aangemeld). Voor de details wordt 
verwezen naar de betreffende gespreksnotitie hierover. Daarmee moet de samenwerking tussen VVT en 
huisartsen vlot getrokken worden. 
 

 

 

5 Rolduidelijkheid professionals 

 

Kartrekker en werkgroepleden: Erik Stevens (projectleider), Annet Tramper, Lydia Joosse, Margie Nijs, Gert-Jan 
van Schelt, Marika Verbeek, Mieke van de Winkel. 

Korte samenvatting van het project Rolduidelijkheid Professionals:  
Dit project gaat over het opnieuw kijken naar de inzet van professionals wat betreft functie, competenties en 
organisatie. Dat betekent dat onderzocht wordt hoe de zorg nu wordt geleverd, en hoe dat zou kunnen 
veranderen zodat meer efficiëntie ontstaat en de schaarse functies worden ontlast. Om ervoor te zorgen dat 
geaccepteerde nieuwe werkwijzen ontstaan, vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in dit project door de 
Erasmusuniversiteit. Bij dit project zijn de professionals zelf nadrukkelijk betrokken. Zij  brengen met elkaar de 
huidige en de ideale situatie ik kaart.  Hiervoor zijn twee gespreksronden voorzien. In de eerste gespreksronde 
spreken de professionals in de organisatie met elkaar, in de tweede gespreksronde spreken zijn met 
professionals uit verschillende organisaties, zodat van elkaar over de organisaties heen geleerd kan worden. De 
gesprekken worden gevoerd onder leiding van een ervaren, externe gespreksleider. De gesprekken worden 
genotuleerd door een externe notuleerservice, zodat alle informatie goed gedocumenteerd wordt en de 
opbrengst van de verschillende gesprekken met elkaar vergeleken kan worden. We zitten nu -medio oktober – 
midden in de eerste gespreksronde. De tweede ronde gesprekken vindt plaats in november. Hierna wordt een 
rapport opgesteld. De Erasmus Universiteit heeft29 interviews met betrokkenen gehouden voor de inventarisatie 
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van de huidige situatie. Op 10 oktober heeft zij haar eerste documenten opgeleverd. In de documenten 
“regioscan van Zeeland” en het document “Rolontwikkeling professionals, Het (regionale) samenspel tussen 
professionals in de zorg voor ouderen” is de inventarisatie van de huidige situatie, met conclusies en een aantal 
feedbackpunten verwoord. De feedbackpunten vormen aanleiding voor het aanpassen van de opdracht voor het 
activiteitenplan 2020. Vooral daar waar het gaat om de oorspronkelijke wens om te komen tot één uniforme 
werkwijze.    

Doelstellingen project:  
Door een nieuwe rol en inzet van professionals zorgen voor 
betere zorg en een grotere mate van efficiëntie en ontlasten 
van schaarse professionals zoals de SO. Het doel van het 
onderzoek is te zorgen dat de oplossingen daadwerkelijk in 
de praktijk vorm gegeven kunnen worden en elders gebruikt 
kunnen worden.  
  
 
 
 

Voortgang realisatie doelstellingen: 
De inventarisatiefase heeft langer geduurd dan 
vooraf verwacht, doordat veel tijd nodig was om 
medewerkers te overtuigen van de noodzaak en 
de mogelijkheden van het traject. We ervaren 
inmiddels een toenemende bereidheid binnen de 
organisaties om mee te werken. De inventarisatie 
is gereed. We zijn bezig met de eerste 
gespreksronde en de tweede ronde staat gepland 
voor de maand november. Begin januari volgt de 
rapportage.  
   

Geplande activiteiten afgelopen periode: 
1.  
2. Inventarisatie huidige situatie. De onderzoekers van de 

Erasmusuniversiteit voeren een eerste interviewronde 
uit en presenteren hierover een rapport. 

3. Het voorbereiden van gesprekken binnen de 
organisaties tussen diverse professionals op diverse 
niveaus. Deze gesprekken vinden in twee fases plaats: 

4. Het organiseren van deze gesprekken binnen de 
organisaties 
Het organiseren van gesprekken tussen functionarissen 
van diverse organisaties. 

Realisatie uitvoering activiteiten: 
De inventarisatie van de Erasmus Universiteit is op 
10 oktober opgeleverd.  
De eerste gespreksronde is volop bezig. Eind 
november 2019 zijn alle gesprekken gevoerd. Het 
rapport hiervan wordt januari 2020 verwacht. 
De gesprekken (zowel fase 1 als fase 2) worden 
begeleid door externe gespreksleiders. Met hen 
hebben we de gesprekken uitgebreid voorbereid. 
Er zijn daarvoor procedures en zogeheten 
themalijsten opgesteld zodat de uitkomsten van 
de gesprekken te vergelijken zijn.  

  

Gerealiseerde mijlpalen en resultaten tot nu toe: 
De inventarisatie en regioscan  van de Erasmusuniversiteit zijn opgeleverd 
De kerngroep komt eenmaal per maand bijeen. 
De gesprekken tussen professionals in de 1e en 2e fase zijn gepland en worden uitgevoerd. Deze zijn rond 25 
november afgerond. 
 

Loopt het project conform planning: 
Als gevolg van de inventarisatie door de Erasmus Universiteit wordt activiteit 3 anders ingevuld. We streven niet 
meer naar één uniforme pilot. De nieuwe invulling kan op zijn vroegst op 9 december in het netwerk Zorg 
besproken worden.  Hierdoor zal activiteit 3 niet geheel zijn afgerond in 2019, maar zal doorlopen in het eerste 
kwartaal van 2020. 
 

Zijn er bijzonderheden te melden: 
Dit project is omvangrijk en resultaten van nieuwe getoetste werkvormen die we in pilots willen verwerken, 
kunnen pas over enkele jaren worden gepresenteerd.  
Er is één organisatie die zich spontaan heeft gemeld met de wens om te participeren in een pilot. 
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6. Anders werken d.m.v. innovatieve technologie 

 

Kartrekker en werkgroepleden: Esther van Ham (projectleider), Hanneke Bastian, Wilco Clarijs, Christie 
Steenbakker, Willem Jan Eijsackers. 

Korte samenvatting van het project Anders werken d.m.v. innovatieve technologie. 
De idee is dat innovatieve technologie en innovaties in werkmethodes een bijdrage kunnen leveren aan de 
reductie van de werkdruk en tegelijk het werk kunnen aangenamer kunnen maken, zonder in te boeten op de 
kwaliteit. Vanaf het begin van het project is een twee sporen beleid gevolgd. Naast de uitvoering van de 
activiteiten zoals beschreven onder dit thema is ook een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijkheid om met elkaar van één zorgcentrale in Zeeland gebruik te maken. Het advies van deze werkgroep is 
in de september bijeenkomst van het Netwerk Zorg besproken. Aan het Netwerk is de keuze voorgelegd tussen 
twee varianten. Het Netwerk heeft geen principiële keuze gemaakt, maar aan de werkgroep gevraagd om twee 
businesscases uit te werken. De werkgroep heeft aangegeven hiervoor onvoldoende kennis in huis te hebben en 
heeft voorgesteld dat hiervoor een externe deskundige wordt ingeschakeld. Dit zal in 2020 gebeuren.    

Doelstellingen project:  
1. Door inzet va technologie komen tot arbeidsbesparing 

waardoor de werkdruk voor de professionals kan 
afnemen.  

Voortgang realisatie doelstellingen: 
De inventarisatie van de huidige situatie, het 
opstellen van een longlist en vervolgens het via 
gesprekken komen tot een shortlist is afgerond. 
De bedrijven die de innovaties die op de shortlist 
staan leveren, zijn uitgenodigd om hun product te 
presenteren op de werkconferentie Zorg van de 
Toekomst op 7 november aanstaande. Zo kunnen 
de daar aanwezige bestuurders direct beeld en 
geluid krijgen bij de voorgestelde technologieën 
en daardoor een beter afweging maken welke 
technologie in hun organisatie past. Het advies 
aan het netwerk Zorg is in de maak. Dit advies is 
eind november klaar. 
De vervolgstappen zijn afhankelijk van de keuzen 
die door de bestuurders worden gemaakt.   
   

Geplande activiteiten afgelopen periode: 
1. Onderzoek naar technologie en opstellen longlist 
2. Binnen organisaties met deskundigen kijken naar de 

longlist en aangeven welke technologie op de shortlist 
hoort. 

3. Opstellen advies shortlist voor Stuurgroep 
4. Advies opstellen m.b.t. de Zeeuwse Zorgcentrale. Dit is 

een extra activiteit die door het Netwerk Zorg is 
aangedragen om uit te voeren. 

 

Realisatie uitvoering activiteiten: 
1. De activiteiten 1 t/m 4 zijn in de loop van 

2019 uitgevoerd. Aan activiteit 5 wordt 
momenteel gewerkt.  

2. De werkgroep heeft over de Zeeuwse 
zorgcentrale een advies gegeven aan het 
Netwerk Zorg. In dit advies zijn twee 
mogelijke varianten uitgewerkt waaruit het 
Netwerk kan kiezen.. Het Netwerk heeft aan 
de werkgroep Zeeuwse Zorgcentrale 
gevraagd om twee businesscases uit te 
werken. Dit zal in 2020 plaatsvinden en 
hiervoor zal een externe deskundige worden 
ingeschakeld.    
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Gerealiseerde mijlpalen en resultaten tot nu toe: 
Een longlist en shortlist met kansrijke technologieën zijn opgesteld en besproken binnen de organisaties. Het 
advies is klaar om aan het Netwerk Zorg te worden gezonden. 
De Kerngroep is 6 maal in 2019 bijeengekomen en in subgroepen heeft men gewerkt aan de adviesnotities m.b.t. 
de shortlist en de Zeeuwse Zorgcentrale. 
Het advies over de Zeeuwse Zorgcentrale is in september besproken in het Netwerk Zorg.  
 

Loopt het project conform planning: 
Het project is, door het toevoegen van de opdracht om een haalbaarheidsonderzoek naar een Zeeuwse 
Zorgcentrale te doen, flink groter geworden dan was voorzien. Toch heeft dit de voortgang van het project niet 
vertraagd. In de netwerk bijeenkomst van december kunnen de bestuurders hun keuze voor het uitwerken van 
businesscases maken, op basis van de adviesnota 

Zijn er bijzonderheden te melden: 
Om de professionals nog meer te betrekken bij het thema is op 18 juni een conferentie georganiseerd over zorg 
en technologie. Daar is input opgehaald voor bestuurders welke technologie aanslaat bij de professionals. Op 7 
november volgt een conferentie voor bestuurders en managers, waarin wordt ingegaan op het succesvol 
implementeren van technologie. Bovendien kunnen de bestuurders op deze werkconferentie kennismaken met 
de innovaties die op de shortlist staan.  Beide werkconferenties zijn niet gefinancierd vanuit de TiZV gelden, maar 
zijn er zodanig mee verweven dat ze de moeite van het vermelden waard zijn. 
 

 

 

7. Oprichten Netwerk Zorg 

 

Kartrekker en werkgroepleden: Erik Stevens (ambtelijk secretaris), De leden van het Netwerk Zorg zijn de 
directieleden van de 11 VVT organisaties in Zeeland. 
De leden van de Visiegroep zijn: Angela Bras, Jolanda Meijer, Annet Tramper, Erik Stevens. Vanuit Waardigheid 
en Trots is Lieuwe-Jan van Eck aanwezig. 
De Stuurgroep bestaat uit: Coby Traas, Piet van der Maas, Arie Pinxteren en Jaap Wielaart. 

Korte samenvatting van het project:  
Het Netwerk Zorg richt zich op de ontwikkeling van een gedragen visie voor de verpleeghuiszorg in Zeeland. 
Daarvoor is het van belang dat de leden elkaar beter leren kennen in de gezamenlijke uitdaging om de zorg voor 
de ouderen in Zeeland in 2030 te kunnen blijven leveren. In de algemene terugblik (vooraan deze evaluatie) is 
uitgebreid ingegaan op het netwerk Zorg, daarom hier alleen een verwijzing naar dat hoofdstuk.  
   

Doelstellingen project:  
1. Gezamenlijk ontwikkelen van een toekomstvisie 

Verpleeghuiszorg in Zeeland 
2. Leren van elkaar o.a. via uitwisselen van 

kwaliteitsplannen. 
3. Gezamenlijke issues identificeren en onderzoeken 

m.b.t. de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en 
arbeidsmarkt in het bijzonder. 

4. De issues oppakken, daar waar de gezamenlijkheid 
hierin meerwaarde oplevert. 

 

Voortgang realisatie doelstellingen: 
Het Netwerk Zorg komt 4 maal per jaar bijeen. In de 
aanloopfase is het nog zoeken naar de juiste vorm en 
bespreking van de juiste thema’s.  
Het Netwerk Zorg heeft een Werkgroep Visie ingericht 
dit de voorbereidingen treft voor een Dialoogsessie om 
de uitgangspunten voor de Zorg in 2030 uit te werken 
en vast te stellen. 
De issues ten aanzien van de arbeidsmarkt zijn vanaf 
voorjaar 2019 door Viazorg zorg breed opgepakt, Aan 
de bestuurlijke sessies om te komen tot een integraal 
plan voor de arbeidsmarkt hebben meerdere 
bestuurders uit het Netwerk Zorg meegedaan, zodat de 
issues die daar benoemd zijn, representatief zijn voor 
de issues die spelen in de verpleeghuizen. Het uit dit 
traject voorkomende Deltaplan Arbeidsmarkt zorg en 
welzijn Zeeland is dan ook nauw verweven met TiZV. 
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De inventarisatie via het Netwerk Zorg is daarmee in 
een ander licht komen te staan. Eenvoudig gezegd zou 
het dubbelop zijn geweest om dit in het netwerk 
nogmaals te doen.   
 

  

Geplande activiteiten afgelopen periode: 
1. 4 maal een Netwerk Bijeenkomst in 2019. 
2. Het bepalen van de strategische thema’s 
3. Ondersteuning door Viazorg met een ambtelijk 

secretaris 
4. Organiseren van een Inspiratiebijeenkomst. 
 

Realisatie uitvoering activiteiten: 
Het Netwerk Zorg is in 2019 5 maal bijeen gekomen. De 
leden hebben de voortgang van de thema’s besproken. 
Ook zijn concrete adviezen en bevindingen voorgelegd 
aan het Netwerk Zorg zoals het onderzoek door de 
Erasmusuniversiteit,  de digitale vorm van Talent 
attraction (Zeeland land in zee en ZON) en het 
adviesrapport van de werkgroep Zeeuwse Zorgcentrale 
. 
De werkgroep Visie heeft haar uitgangspunten en 
plannen voor de dialoogsessie gepresenteerd. Deze 
werkgroep is 7 maal bijeen gekomen in 2019. 
De dialoogsessie wordt december 2019 of januari 2020 
gehouden. 
Twee leden van het Netwerk Zorg gaan een congres 
bijwonen om inspiratie op te doen (Een nieuwe 
generatie ouderen(zorg).  
 
   

Gerealiseerde mijlpalen en resultaten tot nu toe: 
Het netwerk zorg is georganiseerd en gemerkt wordt dat zowel op directieniveau als management en 
ondersteunend niveau het besef aanwezig is dat samenwerking noodzaak is om de zorg in de toekomst te 
kunnen blijven leveren. De opkomst bij het Netwerk Zorg is hoog.  
Er is een werkgroep visie Ouderenzorg in 2030 ingesteld die voorlopig nog actief blijft. Naar verwachting zal het  
Netwerk Zorg in 2020 meer tijd kunnen inruimen voor kennisdeling en visievorming.   
 

Loopt het project conform planning: 
Het project verloopt volgens planning. 
 

Zijn er bijzonderheden te melden: 
Het Netwerk Zorg heeft zich vooral gericht op het volgen van de voortgang van het plan van aanpak Thuis in het 
Zeeuwse verpleeghuis. Aan visievorming is het Netwerk nog onvoldoende toegekomen.  
 

 

 

8. Professionals uit Europa halen 

 

Kartrekker en werkgroepleden: Jelmer Holm (projectleider), Ans Vleugel, Marissa de Goey en Sandra 
Dirkzwager. 
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Korte samenvatting van het project Professionals uit Europa halen. 
Het project richt zich op het onderzoeken of professionals zoals verpleegkundigen uit andere Europese landen 
geworven kunnen worden om het personeelstekort te reduceren. Dit project ontmoet vanaf het begin sterke 
voor- en tegenstanders. Enkele organisaties voorspellen dat in Zeeland echt te weinig mensen wonen om de 
zorg te leveren en richten zich daardoor ook op professionals uit Europa. Andere organisaties zijn huiverig voor 
taalproblematiek en wijzen op de hoge uitval percentages van mensen die daadwerkelijk naar Nederland 
komen. Hierdoor hebben in de kerngroep alleen de organisaties geparticipeerd die in eerste instantie positief 
staan tegenover het inhuren van professionals van buiten Nederland. Aan het begin van het project is 
geprobeerd alle organisaties enthousiast te maken voor het thema, daardoor zijn we later begonnen met de 
daadwerkelijke voorbereidingen. Ook bleek dat we veel meer tijd nodig hebben om na te denken over de 
wijze waarop we deze mensen willen inzetten, huisvesting, inburgering, taalonderwijs etc. etc. De inschatting 
dat we in 2019 professionals naar Nederland konden halen bleek daarmee absoluut niet realistisch.  
   

Doelstellingen project:  
Het verminderen van het acute personeelstekort door 
middel van het werven, aannemen en minimaal drie jaar bij 
de organisaties laten weken van minimaal 11 Europese 
verpleegkundigen.  

Voortgang realisatie doelstellingen: 
Het is niet gelukt om eind 2019 al 
verpleegkundigen naar Nederland te halen. De 
organisaties staan niet allemaal positief tegenover 
het inzetten van anderstaligen in de zorg. Ook 
heeft het enige tijd geduurd voordat degenen die 
wel geïnteresseerd waren tijd konden vrijmaken 
om werkbezoeken af te leggen. De doelstelling is 
achteraf te ambitieus gesteld.  

  

Geplande activiteiten afgelopen periode: 
1. Creëren van draagvlak bij managers van de organisaties. 
2. Twee organisaties worden bezocht die actuele ervaring 

hebben. 
3. Met bureaus die verpleegkundigen naar Nederland 

halen wordt contact opgenomen. 
4. Als er belangstelling is wordt een businesscase 

opgesteld. 
 

Realisatie uitvoering activiteiten: 
1. Het creëren van draagvlak is bij drie 
organisaties gelukt. We hebben overwogen of dit 
voldoende was om door te gaan en hebben 
besloten dat dit zeker de moeite waard is, ook 
omdat de bestuurders van de andere organisaties 
hebben uitgesproken nieuwsgierig te zijn naar de 
bevindingen van deze drie organisaties.  
2. Er zijn twee werkbezoeken voorzien. Het eerste 
werkbezoek heeft op 3 oktober plaatsgevonden 
bij  ’t Laar in Tilburg. Op  12 november wordt 
Tragel in Clinge bezocht. 
3. Er is gesproken met 3 bureaus die mensen uit 
Europa halen en met de nationale organisatie 
Eures die onafhankelijk advies geeft. Eén van deze 
bureaus heeft inmiddels 8 verpleegkundigen naar 
Tragel gehaald, vandaar ook dat het tweede 
werkbezoek daar plaatsvindt.  
   

Gerealiseerde mijlpalen en resultaten tot nu toe: 
Er zijn diverse presentaties voor de organisaties verzorgd. Vervolgens is een kengroep samengesteld met leden 
van geïnteresseerde organisaties. Er is uitgebreid is gesproken met 3 bureaus om hun werkwijze te doorgronden.  
Contact gelegd met EURES. Er zijn twee werkbezoeken gepland, waarvan er één inmiddels heeft plaatsgevonden. 
 

Loopt het project conform planning: 
Het project heft vertraging opgelopen ten opzichte van de planning. Achteraf bezien is de voorbereidingstijd veel 
te kort ingeschat.  
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Zijn er bijzonderheden te melden: 
Professionals uit Europa halen is relatief een nieuw fenomeen dat voor de meeste organisaties om een 
zorgvuldige overweging vraagt. Er is tijd voor nodig om deze afwegingen te maken.  
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9. Uitbreiding ZPO 

 

Kartrekker en werkgroepleden: Monica Roose (projectleider), Marie-Anne de Plaa, Ellen Verheul, Ton Manni, 
Karlijn Padmos, Marjolijn Kalisvaart, Lian van Boxtel,  Shera Out, Nicolette de Klerk, Anjali Geensen. 

Korte samenvatting van het project:  
De Zeeuwse praktijkroute ouderenzorg (ZPO) is een praktijkgerichte opleiding voor verzorgenden en 
verpleegkundigen. Op opleiding wordt volledig gevolgd binnen de muren van één of meerdere zorgorganisaties. 
Docenten van Scalda geven les op locatie De student volgt zijn eigen leerroute en sluit de opleiding af met een 
diploma van de combi opleiding VZ IG3/MMZ3 of met het diploma VP 4. Dit project is een schoolvoorbeeld voor 
goede samenwerking tussen de VVT organisaties onderling en tussen de VVT organisaties en het onderwijs. De 
praktijkroute wordt gezamenlijk ontwikkeld. We leren van elkaar, vinden nieuwe werkvormen uit en verhogen de 
kwaliteit van het onderwijs, doordat docenten in de praktijk lesgeven en leren van professionals, terwijl opleiders 
leren van docenten. Zoo komen we samen tot een geheel dat groter is dan de som der delen. In 2018 dachten 
we nog dat we snel zouden moeten schakelen om de praktijkroute te verbreden nar het voltallige zorg- en 
welzijnsonderwijs. Vandaar de opname van dit thema, ter informatie, in het TiZV. Inmiddels is in het Deltaplan 
Arbeidsmarkt zorg en welzijn Zeeland opgenomen dat we zorg- en onderwijsbreed komen tot een strategische 
samenwerking. De uitwerking van het vervolg van de ZPO wordt hierin opgenomen. Dit betekent dat we ons nu 
concentreren op het verder vormgeven en innoveren van de praktijkroute en op het evalueren ervan zodat we 
voldoende goede data hebben om het vervolgproces in te gaan. Dit thema komt daarom in 2020 niet meer terug 
in TiZV.  
   

Doelstellingen project:  
Het bieden van een opleiding die beter aansluit op de 
praktijk, waardoor studenten beter weten wat het vak 
inhoudt en bewust kiezen voor het vak. Bieden van een 
andere vorm van leren die meer gericht is op zelfstandig 
werken.  

Voortgang realisatie doelstellingen: 
De opleiding is inmiddels twee jaar bezig voor 
niveau 3 VZ IG/MMZ. en heeft de eerste 
afgestudeerden afgeleverd. Deze mensen deden 
de opleiding in twee i.p.v. de reguliere drie jaar, 
wat bewijst dat de student inderdaad zijn of haar 
eigen leerroute kan volgen. 
Vanaf september 2019 kan de opleiding eveneens 
gevold worden in de BBL variant en op niveau VP 
4. In 2019 is de groep organisaties waarbij de ZPO 
te volgen is uitgebreid met Zorgstroom. 
   

Geplande activiteiten afgelopen periode: 
1. Uitbreiden opleiding naar VP4 en BBL 
2. Uitbreiden ZPO naar meer zorgorganisaties 
3. Verkenning uitvoeren naar verbreding van de ZPO naar 

alle zorg en welzijnsopleidingen 
 

Realisatie uitvoering activiteiten: 
De uitbreiding naar VP4 en BBL is gerealiseerd. De 
uitbreiding naar andere zorgorganisaties is 
gerealiseerd bij Zorgstroom. Van deze ervaring 
kunnen we leren of het haalbaar is de opleiding 
uit te breiden naar de kleinere zorg organisaties.  
De verkenning is opgenomen in het deltaplan. Dit 
betekent dat de zorgbrede dialoog over de ZPO zal 
plaatsvinden in de context van het Deltaplan. Het 
zal daarom niet meer terugkomen in TiZV 2020.  
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Gerealiseerde mijlpalen en resultaten tot nu toe: 
Afstuderen van twee studenten binnen twee jaar na de start van de opleiding.  
Uitbreiding opleiding naar VP4, BBL en Zorgstroom.  

Loopt het project conform planning: 
Het project verloopt volgens planning. 
 

Zijn er bijzonderheden te melden: 
De kosten voor dit project zijn niet opgenomen in de begroting TiZV maar worden uit andere middelen betaald. 
Het project is in het plan van aanpak Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis ter informatie opgenomen met oog op 
het mogelijk opnemen van de uitbreiding in het plan van aanpak ontwikkelbudget in 2020 of 2021. Het zal in 
2020 niet worden opgevoerd. Opvoeren van dit project in 2021 behoort wel tot de mogelijkheden.  
 

 


