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Sectorplan Zorg Zeeland
Terugblik
Eind april 2018 is het Sectorplan Zorg Zeeland afgerond met de eindbetaling van de subsidie naar de werkgevers.
Een mooi moment om terug te blikken op dit project, dat mede door de prima samenwerking met projectleiders
van de deelnemende organisaties, succesvol verliep.
Achtergrond: het Sectorplan Zorg Zeeland in het kort
Het Sectorplan Zorg Zeeland is gestart in 2014. De arbeidsmarkt van zorg en welzijn was op dat moment anders
dan nu. Door de bezuinigingen en de stelselwijzigingen kreeg de sector een andere aanblik. Om de personele
gevolgen van deze omwenteling op te vangen heeft de sector gebruik gemaakt van extra financiële middelen die
het Ministerie van SZW beschikbaar heeft gesteld middels de regeling ‘Cofinanciering Sectorplannen’.
ViaZorg was aanvrager en uitvoerder van een regionaal sectorplan voor de regio Zeeland. Dit Sectorplan Zorg
Zeeland had een looptijd van 2014 tot en met 2017. Via dit plan is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de scholing
van medewerkers in de zorg. Voor de regio Zeeland was ruim 1,48 miljoen euro beschikbaar.
In deze periode zijn bijna 4.200 scholingstrajecten georganiseerd voor werknemers in de regio Zeeland, variërend
van korte trajecten (een aantal dagdelen) tot en met BBL-trajecten. In totaal hebben 22 werkgevers meegedaan
aan de uitvoering van dit plan.
Activiteiten
De scholingsactiviteiten binnen het Sectorplan Zorg Zeeland waren gericht op 2 thema’s: de ontwikkeling van
competenties van medewerkers (maatregel 1 t/m 4) en kwalificerende scholing (maatregel 5 en 6).
Maatregel 1

Competentiescans

Maatregel 2

Trainingsprogramma van gemiddeld 2 dagen

Maatregel 3

Bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen

Maatregel 4

Opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen

Maatregel 5

Opscholing op MBO-niveau via BBL-traject

Maatregel 6

Opscholing op HBO-niveau via HBO-duaal

Onder de maatregelen 2 t/m 4 vallen activiteiten die medewerkers ondersteunen en stimuleren bij belangrijke nieuwe
vaardigheden en houdingsaspecten op gebieden als samenwerken, communiceren, ondernemerschap, klantgericht werken
en kennis over ketenzorg en wet- en regelgeving. Belangrijke thema’s daarbij zijn paradigmaverschuiving, van intra- naar
extramuraal, zelfsturende teams (zelforganisatie) en functieverandering.

Organisaties die deelgenomen hebben aan Sectorplan Zorg Zeeland:

+ Curamus, nu ZorgSaam
+ SOKA, nu SVRZ
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22

Totaal ontvangen subsidie

€ 1.484.443

Regionale werkgevers

4.176 Trajecten gerealiseerd
Totaal gemaakte kosten door de organisaties

€ 5.181.173
Loonkosten verbonden aan
BBL- en HBO-duaal trajecten

€ 3.675.324

Externe kosten m.b.t. opleiden

€ 904.052

Inzet eigen personeel m.b.t. opleiden

€ 601.798
150

Opscholing
MBO niveau
BBL

4.176
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HBO duaal

Trajecten gerealiseerd in totaal

26

Opleiding,
lang traject
(16 dagen)

3.581

Kort trainingsprogramma
(2 dagen)

280

137

Bijscholing, middellang traject
(8 dagen)

Competentiescans
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Uitsplitsing trajecten opscholing op MBO- niveau

1
0,7%

90
60%

59
39,3%

Niveau 2
Helpende

Niveau 3
Verzorgende IG,
MMZ, begeleider

Niveau 4
Verpleegkundige, MZ

Inzet van de trajecten naar de
verschillende sectoren
Gehandicaptenzorg
GGZ
VVT
Ziekenhuizen

1.229
71
2.275
601
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Het vervolg: SectorplanPlus
Na een succesvolle afronding van het Sectorplan Zorg Zeeland is
het vervolg in de vorm van SectorplanPlus alweer volop aan de
gang. SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie
van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die
zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via
kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.
Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale
werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken.
Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260
miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de
overige sectoren in zorg en welzijn.
SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen
totaal zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund. ViaZorg is voor de regio Zeeland
het aanspreekpunt voor deze regeling.
Om de geformuleerde ambitie te bereiken is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te
denken. Middels het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen
Aanpak Tekorten (RAAT)’, en ook de uitgangspunten van de ‘Arbeidsmarktagenda 2023: Zorg voor ouderen’, en
nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te
werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.
Kijk voor meer informatie over SectorplanPlus op: www.sectorplanplus.nl
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