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I

n Rotterdam Rijnmond werken we al een geruime tijd
samen met elkaar aan het oplossen van de tekorten op
de arbeidsmarkt. Hoewel de situatie op de arbeidsmarkt
– mede dankzij inspanning van de regio verbetert, blijft
de situatie nijpend. De coronacrisis heeft dit nog eens extra
benadrukt. Samen werken in, tussen en buiten organisaties is
meer dan ooit nodig om de tekorten nu, straks en later tegen
te gaan en terug te dringen. Aandacht vóór en een sterkere
gezamenlijke inspanning op instroom, ontwikkeling, innovatie
en bovenal op behoud van medewerkers voor de sector blijft
noodzakelijk om ook de komende jaren de gevraagde zorg in
de regio te kunnen blijven leveren. We hebben hiervoor niet
alleen meer mensen nodig, maar we moeten het ook beter
en anders doen. Dat kan alleen als we het écht samen doen.
Samenwerken omdat dit ingewikkelde vraagstuk door geen
enkele organisatie alleen opgelost kan worden.
Samen voegen we de daad bij het woord om te zorgen dat de
inwoners van Rotterdam Rijnmond met een zorgvraag kunnen
vertrouwen op medewerkers die hen bijstaan wanneer dat
nodig is. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Sam Reusink
Programmamanager RAAT+DAAD
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Naar een
arbeidsmarkt
in balans
Samen staan we voor een grote uitdaging namelijk
het in balans krijgen van de arbeidsmarkt in de zorg
en welzijn. We hebben een enorm tekort aan
zorgpersoneel in de regio Rotterdam Rijnmond.

Naar een arbeidsmarkt in balans
Samen met 32 zorg- en onderwijsinstellingen
werken we aan het terugdringen van de
personeelstekorten in de zorg en welzijn in de regio
Rotterdam Rijnmond. Dát is onze maatschappelijke
opdracht. Als we nu niets doen, komen we in 2022
1269 zorgmedewerkers tekort in de regio. Wat
we gezamenlijke te doen hebben hebben we vast
gelegd in de RAAT+DAAD.
De RAAT+DAAD is gebaseerd op de uitkomsten
van de regionale Strategische Personeelsplanning
(rSPP). Dit is een cijfermatige weergave van
trends en ontwikkelingen in de te verwachten
zorgvraag. Dit biedt ondermeer een regionale
foto van de huidige en toekomstige situatie. Het
verschil hiertussen bepaalt de inspanningen voor
zorgorganisaties, onderwijs en overheid.
Alle bestuurders van de aangesloten zorg- en
onderwijsinstellingen hebben hun handtekening
gezet onder de RAAT .
Er is een nieuw model in ontwikkeling dat op
basis van de toekomstige zorgvraag prognoses
maakt voor de tekorten/overschotten in de zorg
en welzijn. De prognoses geven organisaties de
noodzakelijke informatie om strategische keuzes te
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Hiermee hebben we de regionale ambitie om
het volgende te verwezenlijken:

+10%

Meer instroom

Door het verhogen van instroom- en
opleidingscapaciteit
Inzetten op opleidingsrendement
Door het vergroten van het stagesucces waardoor 10% meer studenten
hun stage succesvol afronden

+10%

Meer behoud

kunnen maken voor de eigen organisatie en voor
de regio. Eind 2020 worden de nieuwe prognoses
verwacht. Omdat de ontwikkelingen in de
arbeidsmarkt elkaar snel opvolgen geven we met
deze publicatie alvast inzicht in de huidige situatie
op de regionale arbeidsmarkt.
Op de volgende pagina’s volgen de facts & figures
die een beeld geven hoe we er nu voor staan.
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+10% Meer instroom

Hoe staat
de doelstelling
meer instroom
ervoor?
Om de instroom in de sector zorg te verhogen, is het vergroten
van de instroom- en opleidingscapaciteit nodig. Hoe staat
het met de randvoorwaarden zoals het verhogen van de
begeleidingscapaciteit? En hoe staat het met het versterken van
het imago van de sector zorg en welzijn en het verhogen van de
bekendheid over werken en opleiden in de sector?

+10% Meer instroom

Instroom in het onderwijs
In 2019 is de instroom van leerlingen in het
onderwijs voor alle opleidingen in zorg en welzijn
over de hele linie toegenomen. In figuur 1 is dit
weergegeven.
Het aantal aanmeldingen voor alle zorg en welzijn
opleidingen op mbo-niveau stijgt; de stijging tussen
Instroom in het mbo en hbo onderwijs alle
opleidingen regio Rotterdam Rijnmond
FIGUUR 1

2019/20 ten opzichte van 2018/19 is voor het mbo
totaal 6%, voor bol 5% en bbl 11%. De instroom in
het hbo onderwijs bij alle opleidingen voor zorg
en welzijn zit in de lift. Voor het totale hbo m.b.t.
zorg en welzijn opleidingen is er in afgelopen
jaar 2019/20 t.o.v. 2018/19 een groei van 10%
opgetreden; vooral de duale variant en deeltijd
variant in het hbo (niet in figuur weergeven) groeien
snel in die periode.
Op basis van de prognoses voor de toekomst
worden bij een aantal functies de komende jaren
tekorten verwacht. Dit noemen we de “tekortfuncties”. Voor het mbo betreft dit met name
de opleidingen tot verzorgenden, pedagogisch
werker (niveau 3 en 4), dokterassistent(e) en mboverpleegkundige.
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mbo-bbl
2019/’20

Voor het hbo betreft dit de opleidingen tot hboverpleegkundige, verpleegkundig specialist.
Voldoende instroom in deze opleidingen is van
belang om de huidge krapte op te kunnen lossen
en een toekomstig tekort te voorkomen.
* D
 e CBS cijfers voor 2019/2020 zijn voorlopige cijfers. Cijfers over
aanmeldingen voor schooljaar 2020/21 voor het mbo en hbo zijn nog
niet beschikbaar.
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+10% Meer instroom

Instroom in het onderwijs - vervolg
De instroom in de opleidingen voor de “tekortfuncties” stijgt flink. De groei in afgelopen jaar
2019/20 t.o.v. 2018/19 is 12%, voor bol 13% en
voor bbl 9%. Ook in de hbo tekort-functie
verpleegkunde is er een spectaculaire groei in
aanmeldingen opgetreden afgelopen jaar;

over alle varianten groeide dit met 41%. Ook
interssant is de groei die waarneembaar is in de
(voor)aanmeldingen voor het schooljaar 2020/21 bij
de opleiding hbo-verpleegkunde, zowel landelijk als
in Rotterdam Rijnmond.

De doelstelling van het verhogen van de instroom
van opleidingen voor “tekort-functies” is behaald.

+10%

De doelstelling van verhogen van de instroom
is grotendeels van het onderwijs gelukt,
namelijk voor de hbo en mbo-bbl variant voor
alle opleidingen in zorg en welzijn. Voor de
opleidingen in de tekort-functies scoort het mbo
boven of rond de 10% meer instroom. Ook in de
hbo tekort-functie verpleegkunde is er een groei
in aanmeldingen opgetreden afgelopen jaar.
Daarnaast zijn de verwachtingen voor de komende
jaren gunstig gezien de grote toename van het
aantal aanmeldingen voor hbo verpleegkunde.
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Aanbeveling
Het is wel zaak om
de stagecapaciteit en
begeleidingscapaciteit
dan ook te vergroten
in het komende jaar
en de volgende jaren.
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+10% Meer instroom

Instroom in zorg en welzijn
Formatie in aantal medewerkers
De sector zorg en welzijn in de regio Rotterdam
Rijnmond is gegroeid over alle branches van 82.000
medewerkers in 2018 naar 85.100 in 2019. De groei
in de sector zorg en welzijn is het resultaat van een
toenemende instroom vanuit onderwijs en andere
sectoren.

Instroom
in de
FIGUUR
2 Instroom

sector
zorg
en welzijn
in zorg en
welzijn
sector in regio
Rotterdam
Rijnmond
in de arbeidsmarktregio
Rotterdam Rijnmond

Om de instroom in de sector zorg te verhogen
is het vergroten van de instroom- en
opleidingscapaciteit nodig. De noodzakelijke
randvoorwaarden, met name de beschikbare
begeleidingscapaciteit vormt nog steeds een
knelpunt.
Herkomst instroom 2019 regio Rotterdam
Rijnmond
FIGUUR 3
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* Dit is een prognose voor het jaar 2020 op basis van de cijfers van

# Overige instroom is instroom vanuit opleidingen, zzp, uitkeringen

het Q1 2020.

FACTS & FIGURES | september 2020

8

+10% Meer instroom

Instroom in zorg en welzijn - vervolg
In 2019/2020 is de numerus fixus van alle
zorgopleidingen afgehaald (m.u.v. doktersassistent).
Daarmee is het aantal studenten in de
zorgopleidingen toegenomen met 10-15%.
FIGUUR 4

Dit heeft pas merkbaar effect op de instroom in de
sector na diplomering van deze lichting studenten
(na 2 tot 4 jaar).

Instroom werknemers in zorg en welzijn per branche regio Rotterdam Rijnmond

Branche

2017

2018

2019

2020 Q1*

procentuele
verandering #

Ziekenhuizen, UMC’s, ov. med. spec. zorg

1.910

2.160

2.200

2.160

2

Geestelijke gezondheidszorg

600

530

580

540

9

Huisartsen en gezondheidscentra

220

230

260

250

13

Overige zorg en welzijn

1.210

1.120

1.300

1.190

16

Verpleging en Verzorging

2.090

2.540

2.830

2.740

11

910

1.080

1.150

1.150

6

1.020

1.090

1.050

1.100

-4

Jeugdzorg

300

370

350

340

-5

Sociaal werk

800

710

740

620

4

Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk)

1.060

1.220

1.300

1.260

7

Zorg en welzijn (breed)

10.120

11.040

11.760

11.340

7

Thuiszorg
Gehandicaptenzorg

Bron: CBS
*

CBS cijfers over 1e kwartaal (Q1) 2020 zijn voorlopige cijfers

#

tussen 2019 en 2018

In de hele sector zorg en welzijn is de instroom
met 7% gestegen in 2019 ten opzicht van 2018.
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Positief is de groei van instroom in de verpleging
en verzorging met 11%. De voorlopige CBS cijfers
over het eerste kwartaal 2020 laten een daling van
de instroom na 2019 zien. Per branche verschilt de
instroom sterk zoals in figuur 4 is te zien.
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+10% Meer instroom

Instroom in zorg en welzijn - vervolg

Beperkte instroom kan per branche ook het gevolg
zijn van bijvoorbeeld budgetplafonds (hoofdlijnen
akkoorden) of beperkt beschikbare gemeentelijke
budgetten in het sociaal domein.

+7%

Zorg en onderwijs werken nauw samen om
de opleidingsmogelijkheden te vergroten. Op
regionaal niveau wordt er samengewerkt in de
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie
van nieuwe opleidingsmogelijkheden
toegespitst op de zorgvraag en de arbeidsmarkt
van de toekomst.

Conclusie
DOELSTELLING NIET GEHAALD
Over de hele sector zorg en welzijn is een stijging
van 7% gerealiseerd op instroom vanuit herinstreders,
zij-instromers en overige instroom. In de branches
jeugdzorg en gehandicaptenzorg was een daling van
instroom te zien.
We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet,
zeker niet gezien de weer afnemende instroom
begin 2020. De doelstelling 10% meer instroom door
verhogen instroom- en opleidingscapaciteit is nog
niet gehaald. Daarvoor was een instroom van nog 300
extra zorgmedewerkers nodig geweest.
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Aanbeveling
Zowel
begeleidingscapaciteit
tijdens stages als
begeleidingscapaciteit in
de eerste jaren na instroom
de sector zorg en welzijn
in krijgen in het jaarplan
2021 extra aandacht.
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Inzetten op opleidingsrendement

Hoe staat
de doelstelling inzetten
op opleidingsrendement
ervoor?
Het is belangrijk dat er meer instroom plaatsvindt vanuit het
onderwijs en dat studenten hun stage met succes afronden. Maar
bovenal is het van belang dat studenten hun opleiding voltooien
(opleidingsrendement) en daadwerkelijk gaan werken in de sector
zorg en welzijn (sectorrendement). Hoe staan we ervoor?

Inzetten op opleidingsrendement

Inzetten op opleidingsrendement
Door het vergroten van het stagesucces
waardoor 10% meer studenten hun stage
succesvol afronden.
Aanvullend op de RAAT+DAAD willen we graag
rapporteren op het opleidingsrendement* en
sectorrendement.
Mbo-opleidingsrendement
Het gemiddelde mbo-opleidingsrendement over
alle opleidingen zorg en welzijn is licht gedaald.
Dit geldt voor alle mbo-opleidingen voor zorg en
welzijn samen; het mbo-opleidingsrendement
alleen voor de “tekort-functies” (niet getoond
in figuur) is ook vrijwel gelijk gebleven in het
afgelopen jaar 2019/20 t.o.v. 2018/19. Voor
een specifieke opleiding als mbo-v is het
opleidingsrendement tussen 2017/18 en 2019/20
gestegen van 57% naar 61% (4%).
* Het opleidingsrendement (studierendement) is het aandeel mbo of hbo
geslaagden; dit wordt berekend als het aandeel gediplomeerden t.o.v.

De doelstelling inzetten op
opleidingsrendement is gefocust op het
vergroten van het stagesucces waardoor
10% meer studenten hun stage succesvol
afronden. Zorg en onderwijs hebben hierin
gezamenlijk een rol in het verlagen van de
uitval door het verbeteren van de kwaliteit en
kwantiteit van de stages (en leerwerkplekken).
De komst van de stagemonitor draagt
hieraan bij.

Verandering in opleidingsrendement (%)
mbo opleidingen 2018/19 tov 2017/18
regio Rotterdam Rijnmond
FIGUUR 5
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+4
%
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%
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%

bol totaal

bbl totaal

het instroom cohort 5 jaar eerder van deelnemers (studenten) aan het
mbo/hbo. Een diploma telt mee in het rendement als binnen dezelfde

Bron: CBS

studierichting het diploma is behaald als waar de student gestart is.
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Opleidingsrendement - vervolg

Inzetten op opleidingsrendement

Hbo-opleidingsrendement
Regionale cijfers over het opleidingsrendement
van het hbo zijn niet beschikbaar. Het landelijk
opleidingsrendement voor hbo opleidingen voor
zorg en welzijn is het laatste jaar iets gedaald
van 47% in 2017/18 naar 44% in schooljaar
2018/19. Voor hbo verpleegkunde is het landelijk
opleidingsrendement iets hoger en ook gestegen
van 51% in 2017/18 naar 53% in 2018/19.

Conclusie
Het opleidingsrendement van mboopleidingen voor zorg en welzijn
(breed) voor leerweg bol en bbl
is nagenoeg hetzelfde gebleven.
Voor de hbo-opleidingen zijn
er geen regionale cijfers van het
opleidingsrendement. Landelijk is dit
zelfs iets gedaald naar 44%.
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Aanbeveling
Voor een volgende editie van de
Fact & Figures gaan we nader in
gesprek met het onderwijs. We gaan
kijken naar duidelijkere regionale
cijfers en analyse van die cijfers om
de stand van zaken op inzetten op
opleidingsrendement beter weer te
kunnen geven.
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Inzetten op opleidingsrendement

Hoe zorgen we ervoor
dat gediplomeerden
in de zorg en welzijn
gaan werken?
Het sectorrendement belichten is wellicht nog meer relevant dan het
opleidingsrendement omdat het hier gaat over het aantal studenten
dat daadwerkelijk in de sector zorg en welzijn gaat werken.

Inzetten op opleidingsrendement

Sectorrendement
Het sectorrendement* verschilt per opleiding
in de zorg en welzijn. Een groot deel van de
opleidingen heeft een sectorrendemententen
boven de 50%. De mbo-opleiding voor
verpleegkunde laat een hoog sectorrendement
zien. Dat is die voor de bbl-route licht is
gestegen van 93% naar 94%, maar voor de bolroute is gedaald van 90% naar 79%.
Voor de tekort-functies samen is het (hoge!)
gemiddelde sectorrendement van mbo-bol
opleidingen gestegen van 72% naar 74%, maar
voor de bbl-leerweg is deze licht gedaald van
93% naar 89%.

* Het sectorrendement is het aandeel gediplomeerden uit het mbo/hbo
dat werkzaam is binnen zorg en welzijn na een halfjaar na diplomering
van het totaal aantal gediplomeerden in de opleiding.

Ook bij de hbo-opleiding verpleegkunde is het
sectorrendement veel hoger dan het gemiddelde
van alle hbo zorg en welzijn opleidingen; voor
de hbo-deeltijd variant is deze al 3 jaar op het
hoogste niveau met 100%; alle studenten gaan na
diplomering in de sector werken. Voor de andere
varianten van de opleiding hbo-verpleegkundige
wisselt dit, maar over het totaal van de hboopleiding verpleegkunde is het (reeds hoge)
rendement gestegen.
Sectorrendement (%) van
mbo- en hbo opleidingen 2017/18 en 2018/19
regio Rotterdam Rijnmond
FIGUUR 6

+2
%

-4
%

mbo bol

mbo bbl

Het peilmoment voor het wel of niet werkzaam zijn binnen zorg en
welzijn is de laatste vrijdag voor kerst na het studiejaar. Het rendement
wordt alleen berekend over studenten die met een hoofdinschrijving
in het mbo/hbo een diploma hebben gehaald. Studenten die na
hun diploma doorgaan met een voltijd opleiding zijn maar beperkt

+3
%
hbo-voltijd

-6
%
hbo duaal

-1
%
hbo deeltijd

beschikbaar voor de arbeidsmarkt en worden daarom niet meegenomen
in de berekening van het sectorrendement.
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Bron: CBS
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Sectorrendement - vervolg

Conclusie
Het sectorrendement
verschilt per opleiding.
Op dit moment is het
sectorrendement nog niet
opgenomen als doelstelling in de
RAAT+DAAD. Echter vinden we dit
een belangrijke doelstelling om op te
nemen in de nieuwe versie.
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Inzetten op opleidingsrendement

Aanbeveling
Om de personeelstekorten op te
lossen willen we dat meer studenten
na het voltooien van hun zorg- of
welzijnsopleiding daadwerkelijk in
de sector gaan werken. Hiervoor
dienen we ook meer aandacht te
hebben voor werving, selectie,
introductie en begeleiding van
nieuwe medewerkers.
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+10% Meer behoud

Hoe staat
de doelstelling
meer behoud
ervoor?
De uitstroom uit de sector zorg en welzijn is groot. In 2018
was de uitstroom 8250 werknemers en in 2019 stroomden
rond 8300 werknemers de sector zorg en welzijn uit. Zorgen
we goed genoeg voor een aantrekkelijke werkomgeving
en werkklimaat en investeren we genoeg in de relatie met
medewerkers zodat minder medewerkers de sector verlaten?
Foto: sebastiaanbarel.nl

+10% Meer behoud
De uitstroom uit de sector bevat ook uitstroom
naar een uitkering, pensioen, start als zelfstandige
en overige uitstroom.

De stijging in de uitstroom van 3% die van 2017
naar 2018 optrad is tussen 2018 en 2019 echter
afgevlakt naar een stijging van 1%. Uit de eerste
voorlopige CBS cijfers over het eerste kwartaal
2020 lijkt echter weer een sterkere stijging in de
uitstroom op te treden. Dit neigt zelfs naar een
trendbreuk.

Bestemming uitstroom 2018
regio Rotterdam Rijnmond
FIGUUR 8

Uitstroom werknemers
sector zorg en welzijn regio Rotterdam Rijnmond
FIGUUR 7
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uitkeringen
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* Dit is een prognose voor het jaar 2020 op basis de cijfers van het Q1 2020.
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+10% Meer behoud
In de thuiszorg is de uitstroom uit de sector
toegenomen; bij jeugdzorg is er juist een forse
afname in uitstroom opgetreden. In het eerste
kwartaal 2020 lijkt de uitstroom in een aantal
branches op basis van de voorlopige CBS cijfers
weer toegenomen.

Voor 2018 zijn de cijfers over de bestemming
van de uitstroom uit de sector beschikbaar,
zoals in onderstaande tabel; voor 2019 is deze
onderverdeling nog niet beschikbaar.
De uitstroom en verandering in 2019 ten
opzichte van 2018 verschilt sterk per branche.

FIGUUR 9

Uitstroom werknemers in zorg en welzijn per branche regio Rotterdam Rijnmond

Branche

2017

2018

2019

2020 Q1*

procentuele
verandering #

Ziekenhuizen, UMC’s, ov. med. spec. zorg

1.600

1.710

1.790

1.790

5

Geestelijke gezondheidszorg

420

410

430

480

5

Huisartsen en gezondheidscentra

130

200

190

190

-5

Overige zorg en welzijn

990

1.000

990

1.000

-1

Verpleging en Verzorging

2.110

1.810

1.780

1.930

-2

Thuiszorg

690

710

880

890

24

Gehandicaptenzorg

650

730

740

820

1

Jeugdzorg

310

380

260

260

-32

Sociaal werk

520

630

590

680

-6

Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk)

600

660

660

670

0%

8.030

8.240

8.320

8.710

1%

Zorg en welzijn (breed)
Bron: CBS
*

CBS cijfers over 1e kwartaal (Q1) 2020 zijn voorlopige cijfers
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#

tussen 2019 en 2018
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+10% Meer behoud
Het saldo van uitstroom en instroom bepaald of
er voldoende personeel in de zorg beschikbaar
is. Voor de regio Rotterdam Rijnmond is er tot
en met 2019 een positieve trend in het saldo
waarneembaar. Dit positieve saldo is het resultaat
van een toenemende instroom vanuit onderwijs
en andere sectoren en afvlakkende uitstroom;
voor 2020 lijkt de stijgende trend van een nog wel
positief saldo helaas niet vastgehouden. Er wordt
door alle partijen veel werk verzet, de resultaten
daarvan zijn nog niet goed zichtbaar in de cijfers.
Saldo van instroom en uitstroom van
werknemers sector zorg en welzijn regio Rotterdam
Rijnmond tot 2020 Q1
FIGUUR 10
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Conclusie
DOELSTELLING NIET GEHAALD
De doelstelling van 10% meer
+1%
behoud is niet behaald; de stijging
in de uitstroom lijkt wel af te vlakken
mede door de inspanningen van alle partijen,
maar begin 2020 lijkt toch een versterkte
uitstroom op te treden, mogelijk als effect van
de coronacrisis. De defintieve effecten van de
coronacrisis op de arbeidsmarkt van zorg en
welzijn worden in de loop van het jaar duidelijk.
Aanbeveling
In de branche thuiszorg is de grootste
stijging van uitstroom waar te nemen.
Op het gebied van behoud moeten
we daar de komende jaren de grootste
inspanningen leveren. Er moet meer,
beter en anders worden geïnvesteerd
in de relatie met de medewerker en
het bieden van een aantrekkelijke
werkomgeving en werkklimaat
zodat de uitstroom uit de sector
zorg wordt teruggebracht.
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* Dit is een prognose op basis de cijfers van het Q1 van het jaar 2020.
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Actie op cijfers
We hebben voortgang geboekt op extra
instroom en inzetten op opleidingsrendement.
Het is ons gelukt om meer mensen toe te leiden
naar de zorg. Dit is goed en mooi, maar we zijn
er nog niet.
Daar ligt een grote maatschappelijke opgave
voor onze regio gezien de demografische en
technologische ontwikkelingen. Deze zullen
impact hebben op de toekomst van de zorg en
daarmee de toekomt van de arbeidsmarkt.
Op de RAAT volgt de DAAD, een concreet
actieplan per organisatie. Om de DAAD
in de organisatie verder te brengen is er
per organisatie een RAATman of -vrouw/
ambassadeur aangesteld. Deze ambassadeur
is de spreekwoordelijke aanvoerder van het
actieplan. Echter heeft de ambassadeur ook
een team met diverse spelers nodig om samen
tot het actieplan te komen en het samen uit te
voeren.
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Het komende jaar faciliteren we organisaties
bij het opstellen van een concreet actieplan op
basis van de nieuwe prognoses door met alle
betrokkenen in dialoog te gaan. Dit noemen
we inBeRAAT. Op die manier kunnen ambities,
taken, planning en resultaat inzichtelijk gemaakt
worden. Waardoor we met elkaar beter
kunnen monitoren en sturen op de gemaakte
doelstellingen.
Op weg naar een nieuwe RAAT+DAAD
In de afgelopen periode zijn we al met diverse
RAATmannen en -vrouwen in gesprek gegaan over
de DAAD. Eind 2020 start de regionale werkgroep
RAAT+DAAD met een afvaardiging van elke branche
weer op. Samen zullen we de routekaart/het
tijdspad verder concretiseren om tot een nieuwe
RAAT+DAAD te komen. Met als doel te kijken naar
de resultaten van de DAAD en de impact daarvan
op de RAAT.
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Tijdspad regionale Strategische PersoneelsPlanning
19 november
Seminar:
van RAAT naar DAAD

2020
juni
Herstart Programma
Regie op de regio

juni
Werkgroep
RAAT

juli t/m september
Kennismaken RAAT-mn/vr
DAAD ophalen organisaties

mei
Inspiratiecongres
Nieuwe

3.0

september
(vernieuwde)
Werkgroep RAAT

januari t/m april
inBeRAAT dialoogsessies
per organisatie

december
Ingebruikname
nieuw
model

2021
januari
Voorlopige prognose

2022
september t/m november
DAAD ophalen organisaties
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december
jaarverslag RAAT+DAAD
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