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Stand van zaken juli 2019

(Deel)project

Arbeidsmarkt en opleidingsmonitor

Doel

Door middel van arbeidsmarkt- en opleidingsmonitor monitoren en verbinden
van regionale personeelsplanning en opleidingsafspraken.

Resultaat 2018

• Via het dashboard Arbeidsmarkt in Beeld: https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/ is
een actueel beeld van de arbeidsmarkt continu beschikbaar.
• In 2017 zijn middels het convenant regionale arbeidsmarkt VVT afspraken
gemaakt voor uitbreiding van het aanbod stageplaatsen t/m 2021. Daarop is
een addendum gemaakt voor de gehele regio.
• Een begin is gemaakt met het ontwikkelen van een opleidingsmonitor voor
het volgen van het aanbod en de benutting van stageplaatsen.

Vervolgstappen 2019

• Doorontwikkelen arbeidsmarkt- en opleidingsmonitor 2.0 als stuurinformatie
om tijdig knelpunten zichtbaar te maken en acties uit te kunnen zetten om
aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren.
• Oktober 2019: presentatie opleidingsmonitor in regiegroep Zorgacademie

Vragen voor regiegroep

Schets opleidingsmonitor obv gegevens stagefonds + aanvulling (uitsplitsing
naar leerjaar, branches, en uitstroom) via opleidingsinstituten

(Deel)project

Transmuraal Opleiden (van ZIC naar TIC)

Doel

In samenwerking tussen zorg en onderwijs opleiden van professionals die
transmuraal kijken, leren en doen

Resultaat 2019

•
•
•
•
•

Follow up gerealiseerd op 24 maart
Voorjaar: 5 proeftuinen met 3 onderwijsinstellingen en 4 zorginstellingen
Brainstormbijeenkomsten voor huidige en nieuwe proeftuinen najaar
Try-out kwaliteitsmonitor bij de 5 proeftuinen
Visie op transmuraal opleiden ontwikkeld met partners

Vervolgstappen 2019

•
•
•
•
•
•

Netwerkbijeenkomst 24 juni: Thema’s Positieve Gezondheid en Mindset
Najaar: 7 proeftuinen met 3 onderwijsinstellingen en 5 zorginstellingen
Najaar: Uitbreiding Ketenstage Avans met 4 zorginstellingen
Voorbereiden regionaal congres voorjaar 2020
Expertise in beeld & plannen bijeenkomsten met gesloten beurzen
Opdrachten transmuraal afstuderen ophalen/ vormgeven

Vragen voor regiegroep

• Concept kwaliteitsmonitor
• Vaststellen datum regionaal congres

(Deel)project

Promotie werken in de zorg

Doel

Imagoverbetering werken in de zorg, door inzet landelijk lespakket, geven
van gastlessen en oriënterende zorgstage voor 3e / 4e jaars VMBO leerlingen

Resultaat 2018

• Projectgroep opgestart en eerste verkenning gedaan
• Pilot Schakelring goed voorbeeld van mogelijkheden

Vervolgstappen 2019

• Projectgroep is uitgebreid met meerdere zorgorganisaties
• Eerste ervaringen met kleine pilots met studenten zijn gerealiseerd.
• Ervaringen van deze pilots worden meegenomen voor een vervolgstap
qua jaarplanning voor schooljaar 2019/2020
• Na de zomer uitbreiding met meerdere scholen en ook richting
HAVO/VWO.
• Promotie van deze opzet o.a. tijdens decanendag sept/okt.

Aandachtspunten

• Tijdige (jaar)planning maken en deze communiceren met vaste
contactpersonen van zorgorganisaties.

(Deel)project

Positieve gezondheid

Doel

Vertalen visie positieve gezondheid naar onderwijs en zorgpraktijk

Resultaat 2018

• Scholing docenten (koploperstafel) door IPH, train de trainer workshops
voor collega’s.
• Onderzoeksopdrachten geformuleerd voor studenten Fontys en Avans

Vervolgstappen 2019

• 8 studenten (1 Avans, 7 Fontys) doen 0-meting positieve gezondheid in
het kader van afstudeeropdracht. Presentatie resultaten 24 juni 2019
tijdens netwerkbijeenkomst transmuraal opleiden.
• Vervolg op 0-meting via deelprojecten wordt opgestart najaar 2019
• Nieuwe 0-metingen najaar 2019 bij GGZ en het Laar
• Verkenning uitbreiding samenwerking in onderzoekslijn met Tranzo en JBZ
• Inbedding thema positieve gezondheid in curricula MBO VP, VZM, MZ

Vragen voor regiegroep

-

(Deel)project

Zorgtechnologie

Doel

Door samenwerking tussen onderwijs en zorgpartners met technologie waarde
toe te voegen aan de kwaliteit en/of efficiëntie van zorg en welzijn.

Resultaat 2018

• VR lesmodule ontwikkeld GGZ ism ROC-T
• Brainstorm over ambitie zorgacademie op samenwerking rond
zorgtechnologie

Vervolgstappen 2019

• Plan van aanpak maken voor opstart innovatieplatform zorgtechnologie waar
zorgpartners gezamenlijk opdrachten aanbieden voor studenten MBO-HBO
• Oktober 2019 voorstel bespreken in regiegroep zorgacademie

Vragen voor regievoerders

Kartrekkers vanuit de partnerorganisaties aanmelden voor platform
zorgtechnologie. Wie wordt projectleider?

(Deel)project

Innovatie praktijkleren

Doel

Door uitstel keuze stageplaats tot na oriëntatieperiode van 32 uur vergroten
van motivatie en regie studenten VZM

Resultaat 2018

Oriëntatie op concept naar voorbeeld van Cello met 12 studenten die eerst
breed oriënteren en daarna gemotiveerd kiezen voor een stageplaats.

Vervolgstappen 2019

Februari: pilot met ca 35 studenten 1e jaar VZM. Pilot positief geëvalueerd.
Doel schooljaar 2019-2020: alle eerste jaars volgen nieuwe concept van
opstart praktijkleren. Pilotgroep februari krijgt vervolg in jaar 2.

Vragen voor regiegroep

(Deel)project

Flexibilisering van de zorgopleidingen (vp opleiding zij-instromers)

Doel

De instroom en professionalisering van zorgpersoneel vergroten door zijinstromers in de zorg een verkorte en flexibele opleiding aan te bieden,
waarbij de werkplek leidend is en onderwijs ondersteunt.

Resultaat 2018

Besluitvorming betreft de indeling en duur van de flexibele opleiding
Verpleegkunde 4 BBL. Pilotopleiding geïnitieerd en ontwikkeld.

Vervolgstappen 2019

April 2019 start pilotgroep met 11 studenten.
Monitoren van de toepassing van leertechnologie/transmuraal leren binnen
de opleiding.

Vragen voor regiegroep

(Deel)project

Academische werkplaats GHZ

Doel

Vertalen van nieuwe inzichten uit wetenschap naar onderwijs door
ontwikkeling en implementatie van het lesprogramma “sterker dan de kick”

Resultaat 2018

Workshop “sterker dan de kick” (75)

Vervolgstappen 2019

Borging workshop in het curriculum MBO door docenten ROC.
Doorvertaling naar HBO

Vragen voor regiegroep

Wie moeten we benaderen om aansluiting te maken met het HBO-V
curriculum?

(Deel)project

Academische werkplaats ouderen

Doel

Vertalen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar MBO en HBO
curricula

Resultaat 2018

Oriëntatie opstart: onderzoek “seksualiteit en intimiteit bij mensen met
dementie” (Schakelring)

Vervolgstappen 2019

• Vertaling resultaten onderzoek seksualiteit en intimiteit naar curricula
MBO. 1 Oktober inspiratie dag met Tranzo, Fontys, summa en ROC
zorgprofessionals, docenten en studenten.
• Koppeling met promotieonderzoek “op weg naar mensgerichte
ouderenzorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk” door
ontwikkeling en implementatie van een tweetal lesmethodieken. Kick-off
bijeenkomsten met partners.

Vragen voor regiegroep

Overzicht stand
van zaken
projecten
Transitiemiddelen
Midden-Brabant
Datum 29-08-2019

Instroom
Project
Doel project

Resultaten

Vervolgstappen

SwitchZ
Doel van SwitchZ is het aantrekken en opleiden van zij-instromers om hen via
een verkorte en flexibele leerroute (op maat) een erkend diploma te laten
behalen op zowel MBO als HBO niveau.
- Op dit moment zijn er 48 studenten in traject (waarvan 5 HBO, 43 MBO)
- 37 studenten geplaatst in 2019
- Eerste afstudeerder juli 2019
- Uitbreiding opleidingsplaatsen
- Nieuwe partijen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om bij SwitchZ
aan te sluiten. Samenwerking wordt onderzocht. In begroting is de
aanname gedaan dat er in 2019 nog 4 partijen aansluiten.

Instroom
Project
Doel project
Resultaten

Vervolgstappen
Overig

Buitenlandse verpleegkundigen: project Heinde en Verre
Aantrekken, begeleiden en aanstellen van buitenlandse verpleegkundigen
om instroom te verhogen.
- Selectie verpleegkundigen is afgerond.
- Groep van 6 verpleegkundigen is in mei gestart in Nederland met
opleiding (3 maanden).
- Kennismaking, introductie en begeleiding is georganiseerd.
- Inwerken binnen de teams
- Vervolg van opleiding
- Huisvesting en afspraken hierover met leverancier verlopen moeizaam.
- Ervaringen worden uitgewisseld met project Spaanse Verpleegkundigen.
Samenwerking met dezelfde leverancier: Nediocare.

Instroom
Project
Doel project
Resultaten
Vervolgstappen

Overig

Buitenlandse verpleegkundigen: inzet Spaanse verpleegkundigen
Aantrekken, begeleiden en aanstellen van buitenlandse verpleegkundigen
om instroom te verhogen.
- 1e opleidingstraject met verpleegkundigen afgerond
- Opstart nieuw traject
- Nieuw opleidingstraject begeleiden
- Zelfstandig inzetten van verpleegkundigen
Dit project wordt afgestemd met Heinde en Verre.
Samenwerking met dezelfde leverancier: Nediocare.

Instroom
Project
Doel project
Resultaten

Vervolgstappen

MBO Zorginnovatienetwerk (MBO-ZIN)
Binden en boeien van studenten en medewerkers door gezamenlijk een inspirerende,
gevarieerde leeromgeving te bieden over de grenzen van organisaties heen waarin
onderzoekend leren, transmuraal kijken centraal staat.
- Training werkbegeleiders t.a.v. onderzoekend leren is voltooid.
- Gezamenlijke evaluatie 1e leerjaar.
- Nieuwe lichting BBL studenten VZM in september gestart.
- 45 studenten opgenomen in MBO ZIN traject.
- Stage uitwisseling tussen organisaties in Q3 en Q4
- Visie en aanpak MBO ZIN doorontwikkelen op basis van evaluatie

Instroom
Project
Doel project

Resultaten

Vervolgstappen

Regionale Aanpak Zij-instroom
(Zij-) instroom vergroten van geïnteresseerden in Zorg & Welzijn. Faciliteren
en begeleiden van gezamenlijk scholing om kwaliteit van toekomstige
medewerkers te vergroten.
- Inventarisatiebijeenkomst met deelnemende organisaties.
- Actielijnen zijn vastgesteld: gezamenlijk traject niveau 0/1 ontwikkelen en
ontwikkeling verkort traject niveau 3 (VZM) binnen het reguliere
onderwijs. Projectvoorstel is gereed.
- Werkgroepen zijn gestart met de nadere uitwerking van trajecten
- Vanaf oktober 2019 gaan 7 groepen deelnemers van start met het
regionaal opleidingstraject niveau 1 via het ROC Tilburg.
- Traject niveau 3 wordt in gezamenlijkheid nader uitgewerkt met ROC
Tilburg, Vitalis College en het Koning Willem I college.
- Implementatie / aanpak uitwerken voor beide trajecten, ervaringen vanuit
SwitchZ en reeds gestarte opleidingen niveau 0/1 worden hierin verwerkt.
- Vanaf september voorbereidingen van start voor verkort traject niveau 3;
doel is begin 2020 daadwerkelijk van start te kunnen gaan.

Behoud
Project
Doel project
Resultaten

Vervolgstappen

Bedrijfsondersteuningsteam (BOT)
Steunsysteem / aanpak voor medewerkers die te maken hebben met
complex/ agressief en ongepast gedrag van familieleden van cliënten.
- Implementatie toolkit is gereed
- BOT-concept is uitgewerkt / succesfactoren zijn in beeld.
- Deelnemende organisaties zijn gestart met de implementatie.
- Implementatieteam per organisatie
- BOT-concept en toolkit breder uitdragen / beschikbaar stellen voor
andere deelnemers.

Behoud
Project
Doel project
Resultaten
Vervolgstappen

Buddy-programma
Uitstroom verlagen door aandacht en begeleiding te bieden aan
medewerkers middels de inzet van een maatje / buddy voor langere periode.
- Projectplan is gereed en aanpak voor organisaties in uitgewerkt.
- Implementatie Toolkit is gereed.
- Buddyprogramma en toolkit breder uitdragen / beschikbaar stellen voor
andere deelnemers.

Behoud
Project
Doel project

Resultaten

Vervolgstappen

Vitaliteit
Versterken vitaliteit en duurzame inzetbaarheid medewerkers door in beeld
te brengen waar behoefte ligt bij medewerkers en een gezamenlijk
aanbod/faciliteiten aan te bieden.
- Werving & selectie Vitaliteitscoaches is afgerond
- 3 Vitaliteitscoaches zijn gestart
- Opstart project Versterking Vitaliteit in West-Brabant
- Inwerken Vitaliteitscoaches
- Brede inzet (regionaal) van Healthchecks organiseren

Langer thuis en Mantelzorgondersteuning
Project
Doel project

Resultaten

Vervolgstappen

Mantelzorgondersteuning
Bieden van ondersteuning in de vorm van psychosociale educatie aan
mantelzorgers op het gebied van dementie ten einde de kwaliteit van zorg
(thuis) te verbeteren.
- Projectplan en begroting afgerond
- Educatieprogramma’s voor mantelzorgers zijn gepland
- Informatievoorziening is gereed
- PR / doelgroep benadering is gestart
- Thebe is aangesloten bij het project
- Uitvoering geven aan educatieprogramma’s
- Regionale samenwerking versterken
- Gemeentes betrekken bij het project
- Doorkijk naar 2020

Anders werken / Zorgtechnologie
Project
Doel project

Resultaten

Vervolgstappen

Anders werken / Zorgtechnologie
Structureel uitwisselen van kennis / ervaring en gezamenlijk experimenteren
met de inzet van technologie om kwaliteit van zorg en -werken voor zowel
client als zorgprofessional te vergroten. Gezamenlijk implementeren van
bewezen/bestaande technologieën.
- Projectleider Zorgtechnologie aangesteld
- Student / afstudeerder opleiding Zorgtechnologie aangesteld
- Onderzoek naar mogelijkheden opschalen gebruik Medido en Medimo,
zowel intra- als extramuraal is gestart
- Voorstel experiment spraak gestuurd rapporteren voor medewerkers,
familie en mantelzorg is gereed.
- Thema’s / actielijnen afstemmen op regionale visie V&V Midden-Brabant
- Nader onderzoek naar thema Track & Trace (o.a. met input vanuit andere
regio’s).

Voortgangsrapportage RAAT
regio Midden Brabant
augustus 2019
• Het RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) sluit
voor een groot deel aan bij projecten en andere
initiatieven welke in de regio Midden actueel zijn.
• Aanvullend op voorgaand overzicht van de
acties/projecten vanuit het RIF project en de
Regionale Aanpak VVT, worden in dit aanvullend
overzicht kort per actielijn nog de belangrijkste acties
en hun status benoemd.

RAAT, actielijn 1: verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit
(deel)actie
Doel actie

Doorontwikkeling oriëntatieprogramma / samen werven
Optimalisering van het informeren en toeleiden van geïnteresseerden
voor het (leren en) werken binnen de sector Zorg en Welzijn

Resultaten

-

-

Vervolgstappen

Doorlopend invulling van de Ik Zorg Workshop en de Meet&Greet
bijeenkomsten en de persoonlijke gesprekken in het kader van het
project Sterk in je Werk
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn: kansenmarkt op 11 maart
met ruim 200 belangstellenden
Kansenmarkt specifiek voor werving vakantiekrachten op 7 mei met
ruim 40 belangstellenden
Mogelijkheid voor presentatie van oriëntatie activiteiten van
organisaties op Brabanzorg.net:
https://www.brabantzorg.net/activiteiten

Oriëntatie behoeften/mogelijkheden opzet gezamenlijke werving voor
bv specifieke BBL-trajecten.
Opstart leernetwerk recruiters in de regio (08-10 eerste bijeenkomst)

RAAT, actielijn 1: verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit
(deel)actie
Doel actie

Zij instroomtrajecten sectorbreed
Samenwerking/afstemming waar mogelijk, dit voor de diverse doelgroepen. Dit
levert efficiëntie op, zorgt voor voldoende volume voor de minimale groepsgrootte
van opleidingstrajecten en geeft meer eenduidigheid omtrent hun inzet.

Resultaten

-

-

Vervolgstappen

Overzicht en uitwisseling ervaringen huidige zij instroomtrajecten in de regio
Midden-Brabant
Afstemming bepaling doelgroepen
Inzicht en aansluiting bij Flexibilisering van het onderwijs bij ROC Tilburg
Uitwisseling van inschaling zij instromers tijdens de opleiding
Start pilot zorg+ traject voor Statushouders

Uitbreiding soorten maatwerktrajecten. Aansluiting hierbij o.a. bij de specifieke
trajecten voor de branche VV&T en het landelijke project ‘benutten van talenten
van medewerkers’.
Oktober 2019 2e groep statushouders van start met het zorg+ traject.

RAAT, actielijn 2: positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren
(deel)actie
Doel actie

Resultaten

Vervolgstappen

Landelijk lespakket “Aan JOU hebben we wat!” en inzet promotieteam
Lesmateriaal is beschikbaar om jongeren een beeld te geven van de sector, hen
kennis te laten maken met de dynamiek en voor te bereiden op een juiste
sector- of profielkeuze. Het lespakket informeert, inspireert en interesseert
jongeren voor de sector zorg en welzijn.
Aanvullend hierop worden er gastlessen aangeboden door de inzet van
deelnemers van het promotieteam en/of medewerkers van organisaties binnen
de regio.
- Onlangs is het lespakket uitgebreid met de verdiepende modules 'Zorg 2.0 –
van sensor tot robot' en 'Gehandicaptenzorg'. Ook is er een nieuwe
basismodule toegevoegd voor het primair onderwijs.
- Promotieteam is opgericht en heeft inmiddels zo’n 22 deelnemers. Zij krijgen
een korte training aangeboden hoe zij hun rol als promotieteam medewerker
invulling geven.
Brabantbreed wordt gekeken hoe het gebruik van het lespakket verder te
kunnen stimuleren, al dan niet gecombineerd met gastlessen. Verbinding wordt
reeds gezocht met de werkgroep VMBO-MBO in onze regio.
Uitbreiding promotieteam met branches welke nog niet vertegenwoordigd zijn in
onze regio.

RAAT, actielijn 4: vergroten van de opleidingsmogelijkheden
Zie hiervoor zeker ook de acties vallend onder actielijn 1, bv het als het gaat om de
maatwerktrajecten zij instroom en de verdergaande flexibilisering van het onderwijs. Daarnaast:
(deel)actie
Doel actie

Resultaten

Vervolgstappen

Scholing in het kader van de SKJ registratie, opzet post HBO leergang
Jeugdprofessional van de Toekomst
Opzet aanvullend scholingsprogramma voor medewerkers binnen en buiten de
branche Jeugdzorg om toe te werken naar de nieuwe norm t.a.v. de inzet van
SKJ geregistreerd personeel.
De Post-hbo-leergang krijgt gestalte in samenwerking met een breed scala aan
partners uit het werkveld ‘jeugd’. Zij ontmoeten elkaar in onder meer
ontwikkelsessies, stuurgroepbijeenkomsten en klankbordsessies.
De uitwerking van de businesscase is in volle gang.

Verdere uitwerking en voorbereiding van de opzet van deze leergang. Wens is in
september 2019 van start te kunnen gaan; waarschijnlijk wordt dit nog iets
opgeschoven naar begin 2020.

RAAT, actielijn 5:

het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en
werkklimaat

Er worden diverse initiatieven genomen, zoals deelname aan het landelijk uitstroomonderzoek, het
ontwikkelen van onboardingsprogramma’s voor organisaties en de projecten vanuit de regionale
aanpak VV&T
(deel)actie

Sterk in je Werk (Brabantbreed)

Doel actie

Inzet van dit programma is gericht op bewustwording bij medewerkers
om werk goed, gezond en met plezier te kunnen blijven doen.

Resultaten

-

-

Vervolgstappen

Eind 2018 is de eerste week geweest. Voor een beeld hiervan:
https://youtu.be/WFpJSPA2UPU
Voorbereidingen voor een nieuwe Sterk in je Werk Week welke zal
plaatsvinden van 19 t/m 23 november.

Verdere doorontwikkeling van een doorlopend aanbod.
Eerste voorbeeld is een online toolkit ‘stap op 1’ welke in september
beschikbaar komt.

Stand van zaken t.b.v.
Commissie Werken in de Zorg
dd. 24 september 2019

RAAT
Huisartsen
zorg

Ondersteunende Dienstverlening huisartsenpraktijken
Het doel van de ondersteunende dienstverlening is faciliterend op gebied van Personeel & Arbeid, ter versterking van de
continuïteit en de kwaliteit van de praktijken.
Om te bereiken dat de arbeidsmarktproblemen worden aangepakt en de praktijken inzetten op duurzame inzetbaarheid en
behoud van hun personeel, reiken wij tools aan, goede voorbeelden en creëren informele platforms om kennis uit te wisselen.
De aanpak is dat RCH samen met de Kring en SHMB ondersteuning biedt aan de aangesloten huisartsenpraktijken op de
volgende thema’s:

Actielijnen 2019
Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren
Verhogen van het opleidingsrendement
Vergroten van de opleidingsmogelijkheden
Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat
Daarnaast aansluiting waar van toepassing bij activiteiten/projecten
vanuit het sectorbrede RAAT.

Actielijn 1:
Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
Activiteit

Inzicht in ontwikkelingen arbeidsmarkt

Doel

Inzicht in capaciteitsvraag en aanbod in de regio

Resultaten

Stand van zaken capaciteit huisartsenzorg beschikbaar door deelname NIVEL-onderzoek
Gebruik gegevens beschikbaar via her arbeidsmarktdashboard van Transvorm

Vervolgstappen

Verzoek voor herhalen arbeidsmarktonderzoek ligt op landelijk niveau

Zie ook Project Zorgacademie ‘Monitor arbeidsmarkt en opleidingsmonitor’

Bron: Factsheet Huisartsenzorg Midden-Brabant Transvorm 2018

Actielijn 1:
Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
Activiteit

Stageplan 2019

Doel

Alle 100 huisartsenpraktijken en de Huisartsenpost in de regio bieden op reguliere basis
stageplaatsen voor DA

Resultaten

Stagepunt operationeel
Bereidheid praktijken, maar veel studenten ongemotiveerd en kiezen voor werk in
ziekenhuis of stromen door naar HBO. Verhouding inspanningen versus resultaat voor
sector uit balans.
Netwerk voor stagebegeleiders in de regio in ontwikkeling
Structureel overleg huisartsenbestuurders en ROC

Vervolgstappen

Verkennen uitbreiding dienstverlening richting andere opleidingsinstituten en opleidingen
Mogelijk maken om als regionale organisatie stagevergoedingen voor praktijken en
stagiaires aan te vragen

Actielijn 1:
Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
Activiteit

Aanbieden BBL-opleiding Doktersassistente

Doel

Starten van een BBL-opleiding, als nieuwe mogelijkheid voor het volgen van een opleiding
(zeker interessant voor zij instromers!)

Resultaten

Voorbereidingen zijn in volle gang; doel is in februari 2020 van start te gaan

Vervolgstappen

Afstemming met ROC
Realisatie voldoende opleidingsplaatsen bij praktijken
Opstart werving en selectie

Actielijn 1:
Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
Activiteit

Bijscholing herintreders

Doel

De instroom en professionalisering van zorgpersoneel vergroten door zij-instromers in de
zorg een verkorte en flexibele opleiding aan te bieden, waarbij de werkplek leidend is en
onderwijs ondersteunt.

Resultaten

Vooralsnog volgen project Huisartsen Zorggroep Drenthe (HZD)

Vervolgstappen

Bij succesvolle implementatie Drenthe dit project in onze regio implementeren

Actielijn 2: Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren
Activiteit

Imagoverbetering Zorg

Doel

Imagoverbetering werken in de huisartsenzorg, met als doel verhogen instroom
opleidingen.

Resultaten

-

Vervolgstappen

Opzetten klankbordgroep bestaande uit doktersassistenten uit de regio,
in te zetten voor bijv. Stagepunt en promotionele activiteiten

inzet landelijk lespakket, aansluiten bij het oriëntatieprogramma van Transvorm en
daarmee bij de landelijke Ik Zorg-campagne
gebruik maken materiaal SBB
geven van gastlessen op middelbare scholen en ROC.
Specifieke aandacht voor de branche via de LHV
Tot nu toe gericht op de MBO opleiding tot doktersassistenten.

Actielijn 3:
Verhogen van het opleidingsrendement
Activiteit

Afstemmen opleiding en praktijk

Doel

Verbeteren van de aansluiting tussen opleiding en praktijk door:
Inhoud opleidingen en ervaringen praktijk op reguliere basis te bespreken in bestuurlijk
overleg huisartsen en ROC; bestuurlijk overleg met ROC loopt goed
Verzamelen feedback praktijken over stageperiode door Stagepunt en bespreken met
ROC
Ontwikkelen alternatieven voor 1ste jaars DA in overleg met ROC
Huisartsen en DA stimuleren om gastlessen te geven op ROC

Resultaten

Overleg vindt volop plaats; op bestuursniveau ontwikkelingen huisartsenzorg besproken

Vervolgstappen

Feedback uit praktijken blijven delen met ROC
Gastlessen geven

Actielijn 4:
Vergroten van de opleidingsmogelijkheden
Activiteit

Taakdifferentiatie

Doel

Taakdifferentiatie en doorgroeimogelijkeden in de sector mogelijk maken

Resultaten

Inzet Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistents (PA) in samenwerking
tussen de huisartsenpost en dagpraktijken
2017-09: gestart met opleiden 4 VS’en en 2 PA’s
2018: inzet 4 gediplomeerde VS-en Acute Zorg
Inzet in huisartsenpraktijken zorgt voor werkdrukvermindering huisartsen

Vervolgstappen

Ervaringen uitwisselen en nieuwe opleidingstrajecten aanbieden
2019-09: starten opnieuw 4 VS bij SHMB i.s.m. praktijken
2019-11: diplomering eigen VS-en SHMB
2020-05: diplomering eigen PA’s SHMB

Actielijn 5: Behoud & duurzame inzetbaarheid
Activiteit

Vestigingsklimaat huisartsen

Doel

Verbeteren vestigingsklimaat voor huisartsen door:
begeleiden huisartsen bij vestigingsproblematiek in overleg met de gemeenten, nieuwe
huisartsen begeleiden bij opstart praktijk (bijv. door bieden mentor)
Bieden van een interessant pakket aan opleiding en nascholing
Bespreekbaar maken waarnemersproblematiek in de regio

Resultaten

Extra fte beschikbaar voor deze begeleiding middels inzet projectleider

Vervolgstappen

Aanstelling projectleider
Opstellen projectplan

Actielijn 5: Behoud & duurzame inzetbaarheid
Activiteit

Bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat

Doel

Verbeteren werkklimaat voor medewerkers, met als doel verminderen uitstroom en
verhogen werkgeluk van medewerkers werkzaam in de praktijken

Resultaten

Eerste brainstorm heeft plaatsgevonden hoe dit vorm te geven.
Netwerkbijeenkomst voor praktijkmanagers voor meer inzicht in behoeften qua
ondersteuning.

Vervolgstappen

Najaar bijeenkomst organiseren voor meer inzicht in aanbod vanuit Transvorm hierin,
gecombineerd met een spreker rondom het thema ‘goed werkgeverschap’

