INSTROOM OPLEIDINGEN

Hilde Meijs, directeur Summa Zorg

“Ik heb er alle vertrouwen
in dat we ‘code rood’ om
kunnen buigen”
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INSTROOM OPLEIDINGEN

Instroom op de arbeidsmarkt vanuit opleidingen
Zorg en Welzijn
Twee keer per jaar publiceert Transvorm regionale
arbeidsmarktrapportages. De laatste factsheet van
april 2017, Personeelstekorten in Zorg en Welzijn,
laat zien dat de instroom op de arbeidsmarkt vanuit
opleidingen Zorg en Welzijn onvoldoende is om aan
de vraag naar personeel te voldoen.
InVorm ging hierover in gesprek met
Hilde Meijs, directeur Summa Zorg
in Eindhoven en Joost de Jongh, directeur Kellebeek College in Roosendaal. Wat zijn hun ervaringen, hoe
kijken zij naar de toekomst en waar
zitten verschillen tussen de regio’s?

Hilde Meijs:
Zorg en Welzijn is en blijft volop in
beweging. Wat betekent dat voor
uw onderwijsinstelling?
“Als onderwijsinstelling moeten we, meer
nog dan zorgorganisaties, continu vooruitkijken. Studenten doen immers drie
tot vier jaar over een opleiding. We leiden
hen op voor beroepen van de toekomst.
Voortdurend kijken en luisteren we naar
wat de maatschappij en zorgorganisaties
nodig hebben en daar spelen we op verschillende manieren op in. Bijvoorbeeld
door onze opleidingen eigentijdser te
maken, door veel flexibiliteit in instroommomenten te bieden, door studenten
te scholen in zogenaamde ‘21e eeuwse
vaardigheden’ en door de combinatie van
zorg en welzijn binnen onze opleidingen.
De wereld verandert, we kunnen niet
anders dan mee veranderen”.

Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar binnen de opleidingen en hoe
verander(d)en deze de afgelopen en
komende jaren?
“Technologie kan ondersteunend zijn aan
de zorg. Binnen onze opleidingen benutten we de kansen van ict, zoals eHealth
toepassingen, domotica en virtual reality.
Jongeren van nu groeien daarmee op en
kunnen ervaren medewerkers daarbij
helpen. Leren van en met elkaar dus,
want de jongere garde brengt ook kennis
mee. Daarnaast verandert het beroep van
verpleegkundige en verzorgende. Studenten van nu krijgen een andere rol doordat
er meer hulpverleners actief zijn rondom
een cliënt. Dat vraagt van studenten dat
zij van meer markten thuis moeten zijn
dan alleen zorg bieden. Coördineren, het
bieden van ict-ondersteuning, afstemmen met mantelzorgers en de combinatie van zorg en welzijn zijn daar voorbeelden van. Het Summa College heeft zelfs
een nieuw beroep ontwikkeld: de ‘langer
thuis ondersteuner’ ”.

Wat houdt dit in?
“De vraag naar niveau 2 medewerkers
nam de afgelopen jaren flink af, maar
studenten meldden zich wel aan bij

ons. Tegelijkertijd blijven cliënten langer
thuis wonen en hebben ze vaak praktische hulpvragen. De studenten die we
opleiden als ‘langer thuis ondersteuner’
kunnen een breed palet aan diensten
aanbieden: ze vervangen een lampje, helpen met de iPad en maken een
praatje. Ze kunnen heel gericht ingaan
op de vraag van de cliënt. Mantelzorgers
worden zo ontlast, cliënten kunnen
langer thuis blijven wonen en studenten
kunnen toch aan de slag. Staatssecretaris
Van Rijn heeft het concept zelfs omarmd.
Inmiddels komen 230 studenten van het
Summa College wekelijks bij mensen
thuis en werken we samen met 44 bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen
onder de naam ‘Samen Slim Zorgen
Thuis’. Daar hangt ook een practoraat
aan vast: een platform dat zich richt op
praktische innovatie en kennisuitwisseling. Een punt van aandacht is de begeleiding van de studenten in de thuissituatie.
Daar zoeken we met elkaar praktische
oplossingen voor”.

Zijn er meer voorbeelden van succesvolle initiatieven?
“We werken vaak projectmatig en
praktijkgericht, want dat biedt de kans
om te experimenteren en sneller te
vernieuwen. ‘Samen aan Zet’ is daar een
voorbeeld van. Het is een initiatief van
zorgorganisaties die met ons als onderwijsinstelling delen wat zij belangrijk
vinden. Zo kunnen we optimaal en veel
sneller inspelen op de behoeften van de
sector. De eerder genoemde flexibele
instroom en dubbele diplomering, voor
zowel zorg als welzijn, vloeien hieruit
voort. Transvorm is een belangrijke partner in ‘Samen aan Zet’. Dat bundelen van
krachten zie ik echt als noodzaak”.
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De instroom op de arbeidsmarkt
vanuit opleidingen Zorg en Welzijn
neemt af. Hoe is dat bij jullie?

Wat ziet u als oplossingen om
beter aan de vraag naar personeel
te kunnen voldoen?

“Wij hebben juist te maken met groei: dit
jaar starten zo’n 125 studenten meer met
een zorgopleiding dan in 2016. Waar dat
aan ligt? Enerzijds zal het signaal vanuit
zorgorganisaties dat er voldoende werk
is meespelen. Anderzijds merk ik dat
jongeren betekenisvol werk willen doen
en dat is in deze sector bij uitstek het
geval. Het Summa College moet momenteel zelfs studenten afwijzen omdat we
stageplekken tekort komen, vooral voor
verpleegkundigen en doktersassistenten.
In verhouding doet onze regio het erg
goed en slaan organisaties de handen
ineen om stageplekken aan te bieden,
maar ook hier zijn tekorten, met name
bij ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.
Dit is wel een signaal dat we blijven
afgeven”.

“Meer stageplekken creëren is het
belangrijkste. In veel ziekenhuizen is
er vraag naar studenten HBO Verpleegkunde en nauwelijks naar MBOstudenten. Toch vind ik het belangrijk
dat MBO-verpleegkundigen een deel van
hun stage in het ziekenhuis doorlopen.
Daarnaast is er veel bezuinigd op ondersteuning in de zorg, waardoor zorgorganisaties veel minder ruimte hebben om
begeleiding te bieden aan studenten. We
dienen met elkaar te zoeken naar nieuwe
oplossingen en modellen om de begeleiding van studenten aan te passen aan
de veranderende omstandigheden.
Studenten kunnen bijvoorbeeld veel
leren van elkaar op een stageplek, als
ze meer regie krijgen over hun eigen
ontwikkelingsproces. Het creëren van
leerafdelingen of zorginnovatiecentra
- waar studenten de afdeling runnen
terwijl ze begeleid worden door vaste
medewerkers - is al langer een goed
werkend, maar nog weinig toegepast,
model. Kortom: met elkaar, ook samen
met Fontys Hogescholen, gaan
we op zoek naar nieuwe structuren
en andere modellen. Er zijn genoeg
mogelijkheden”.

Hoe werven jullie nieuwe studenten?
“We werken veel met beeldmateriaal,
vooral filmpjes. We bezoeken VMBOscholen waar onze studenten hun verhaal en ervaringen vertellen. Dat werkt.
Jongeren leren van jongeren”.

Joost de Jongh:
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imagoverbetering staat dan ook continu
op de agenda”.

De sector Zorg en Welzijn is en blijft
volop in beweging. Wat betekent dat
voor uw onderwijsinstelling?

Heeft dit gevolgen voor de instroom
bij opleidingen Zorg en Welzijn?

“De zorgsector is vrij radicaal in acteren
op ontwikkelingen, dat zorgt voor pieken
en dalen. Wij als onderwijsinstelling
moeten echter eerder handelen, onze
studenten doen immers een jaar of drie
over hun opleiding. Dat is een lastig
gegeven. We gaan frequent om de tafel
met zorgorganisaties en ziekenhuizen in
de regio, om te kijken hoe we hier samen
mee om kunnen gaan. Het imago van de
sector is ook een heikel punt. Er zijn veel
negatieve berichten te lezen in de media:
ontslagen bij thuiszorgorganisaties, lage
salarissen, zwaar werk. Dat maakt kiezen
voor de zorg minder aantrekkelijk voor
jongeren. Én voor hun ouders, die ook
een stem hebben. Samen werken aan

“De instroom is de afgelopen jaren
gedaald. Enerzijds komt dat doordat veel
zorgorganisaties in 2014/2015 gestopt
zijn met BBL-trajecten. Dat zorgde echter
niet voor een stijging van BOL-studenten,
wat op zich logisch is: iemand kiest bewust voor de combinatie van werken en
leren. De instroom van BOL-studenten is
bij ons overigens wel redelijk stabiel. Een
tweede facet is dat de regio West-Brabant West (Roosendaal, Bergen op Zoom
en omgeving, red.) te maken heeft met
een demografische dip: er is sprake van
vergrijzing, meer dan in de rest van het
land. In die zin vallen de dalende cijfers
van instroom dus nog mee, maar een
probleem is het wel. Uiteraard hebben

Ondanks dat arbeidsmarktprognoses
onzeker zijn, wordt er gesproken
over code rood. Hoe ziet u de
komende jaren in uw regio?
“Alle partijen samen - onder andere
gemeenten, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en Transvorm - creëren met
elkaar veel sociale impact. Het werk ligt
voor een groot deel bij de burger thuis.
Dat vraagt ook om opleiden in de thuissituatie. Burgers zijn enthousiast over de
inzet van de ‘langer thuis ondersteuner’.
De échte uitdaging is het vertalen van
deze sociale impact naar economische
impact. De Provincie Brabant is hier een
belangrijke partner in en ondersteunt
daarbij. Hoe je het ook wendt of keert,
om de arbeidsmarktproblematiek het
hoofd te bieden, zullen we echt moeten
samenwerken met elkaar en ingaan op
de vraag van de hulpvrager. En dat doen
we in deze regio. Ik heb er dan ook alle
vertrouwen in dat het mogelijk is om
‘code rood’ om te buigen”.

Het Summa College biedt diverse MBO
opleidingen Zorg en Welzijn op niveau
2, 3 en 4 aan circa 3500 studenten. Meer
informatie over de genoemde projecten is te
vinden via www.samenslimzorgenthuis.nl en
www.zobwerkt.nl/project/samen-aan-zet

we bekeken of het een optie is om ons
werkgebied te vergroten naar Zeeland,
maar daar speelt dezelfde demografische
ontwikkeling. Bovendien willen studenten niet zo ver van huis gaan studeren”.

Hoe speelt u binnen de opleidingen
Zorg en Welzijn in op deze zaken?
“We hebben verschillende projecten
lopen. Met welzijnsorganisatie Surplus
hebben we ‘Wijkzuster’: een opleidingstraject volledig op de werkvloer, dat het
onderwijs aantrekkelijker moet maken.
We bieden cursorische trajecten voor
bij- en opscholing, op een specifiek onderdeel zoals verpleegkundige handelingen voor niveau 3. Daar is veel vraag naar.
Natuurlijk kijken we ook naar de toepassing van ICT in het onderwijs. Binnen
onze praktijkruimtes werken we bijvoorbeeld met robots en videobegeleiding
door docenten. Toch kunnen robots nooit
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Joost de Jongh, directeur Kellebeek College

“Het verbeteren van het
imago van de sector is
cruciaal voor instroom
van leerlingen”

een zorgmedewerker vervangen: cliënten
hebben behoefte aan een praatje en ook
de signaalfunctie van zorgmedewerkers
is belangrijk. We merken een verschuiving in behoeften in de thuissituatie: was
er vroeger nog een duidelijke scheiding
in niveaus, nu zijn er mensen nodig die
breed geschoold zijn en op meerdere
vlakken ondersteuning kunnen bieden.
Daar houden we in ons onderwijs rekening mee”.

Zijn er meer voorbeelden van
succesvolle initiatieven?
“Zorginnovatie en zorgtechnologie passen we volop toe. We hebben hier ‘het
Huis van Morgen’: daarin staan diverse
hulpmiddelen die langer zelfstandig
thuis wonen mogelijk maken. Het zijn
vaak simpele technologische snufjes en
slimme oplossingen die bijdragen aan
gezondheid, veiligheid en mobiliteit.
Mantelzorgers, senioren maar ook belangenverenigingen zijn hier welkom. En we
nodigen studenten uit om toepassingen
mee te nemen tijdens hun stage en daar
in te zetten. ‘Het Huis van Morgen’ is
een initiatief van het Care Innovation
Center West Brabant en is gevestigd in
de Zorgboulevard. In de Zorgboulevard
komen onderwijs, werkveld en innovatie
bij elkaar. De fysieke boulevard is gevestigd in onze school. Samen met S&L Zorg,

SDW, TWB Thuiszorg met Aandacht en
het Care Innovation Center, werken we
intensief samen met als doel een betere
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio”.

Hoe werven jullie nieuwe studenten?
“Dat doen we met name via voorlichting
op scholen, arbeidsmarkten enz. En we
zoeken de aansluiting met zorgorganisaties: we willen jongeren de kans bieden
om een dag mee te lopen, zodat ze zelf
kunnen ervaren hoe het is om te werken
in de zorg. In ieder geval hebben we onze
studenten nodig als ambassadeurs, want
traditioneel werven met advertenties
werkt niet. Overigens zie ik nog kansen in
het aantrekken van andere doelgroepen:
er zijn bijvoorbeeld weinig mensen van
buitenlandse afkomst die kiezen voor
verpleegkunde of verzorging”.

Wat ziet u als oplossingen om beter
aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen?
“Samen met zorgorganisaties en onderwijsinstellingen doen we wat we kunnen.
Bijvoorbeeld in het regionaal zorgoverleg
en in het onderwijsoverleg dat we met
Transvorm hebben. We zouden wellicht
meer kunnen leren van andere sectoren,
waar blijvend geïnvesteerd wordt in de
ontwikkeling van studenten, ook in tijden

van dalen. Stageplekken zijn er voldoende
in deze regio. Maar de kwaliteit van deze
plekken is minstens zo belangrijk: een
student moet een uitdagende werkplek
krijgen. Daarover hebben we intensief
contact met de zorgsector. De coördinatie
op stageplekken gaat via het Regionaal
Bureau Beroepspraktijkvorming, waarin
drie onderwijsinstellingen – Avans, het
Vitalis College en het Kellebeek College –
zich verenigd hebben. Die één-loketfunctie werkt erg goed”.

Ondanks dat arbeidsmarktprognoses
onzeker zijn, wordt er gesproken
over code rood. Hoe ziet u de komende jaren in uw regio?
“Zorgen maak ik me vooral over het
imago van de zorgsector, dat moet weer
aantrekkelijk worden. Daar moeten we
aan blijven werken. Werken in de zorg is
leuk: je kunt écht iets betekenen voor een
ander”.

Het Kellebeek College biedt diverse MBO
opleidingen Zorg en Welzijn op niveau
2, 3 en 4 aan 1600 studenten.
Meer informatie over de genoemde projecten
is te vinden via www.huis-van-morgen.nl en
www.zorgboulevardroosendaal.nl
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