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W

e hebben allemaal, vroeg of laat, in ons leven
zorg nodig. Daarbij willen we een beroep
kunnen doen op mensen die ons met plezier
de juiste zorg kunnen en willen geven. Zonder
de mensen die dag in dag uit werken in de zorg zijn we
nergens. De coronacrisis heeft ons laten zien dat alle plannen
over goede zorg beginnen bij mensen die deze zorg kunnen
leveren. 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.
Helaas hebben we al jaren een tekort aan goed opgeleid
zorgpersoneel. De coronacrisis doet daar nog een schep
bovenop. Het tekort zal de komende jaren sterk toenemen
door alle ontwikkelingen in onze samenleving . Het is
daarom zorgwekkend dat veel mensen de sector verlaten
om een gebrek aan structurele waardering en erkenning .
Zorg- en welzijnsorganisatie ervaren dan ook in toenemende
mate de gevolgen hiervan. De zorg in Rotterdam Rijnmond
voorzien van voldoende, goed opgeleid zorgpersoneel is
dan ook onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht. In
de regio werken we samen aan het oplossen van het tekort.
Hiervoor is het van belang om te weten waar we nu staan
en waar we naar toe gaan. Door te kijken naar de zorg van
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VOORWOORD

de toekomst
wordt namelijk ook zichtbaar
wat nodig is op de arbeidsmarkt van de toekomst. Daarom
brengen we de arbeidsmarkt in beeld met deze publicatie.
In deze publicatie schetsen/vertellen we wat ons te wachten
staat op de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijn aan de
hand van prognoses. Deze prognoses geven een bepaalde
urgentie aan maar vormen bovenal een vertrekpunt om
nader in gesprek te gaan met elkaar. Daarbij dienen ze
altijd besproken te worden in samenhang met langer
lopende trends en ontwikkelingen. Een aantal relevante
trends en ontwikkelingen hebben we daarom opgenomen
in deze publicatie. We gaan samen met zorg- en
welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente
in gesprek over deze prognoses om samen de uitkomsten
te interpreteren, te duiden en om te komen tot gezamenlijk
beleid en bijbehorend actieplan: een nieuwe RAAT+DAAD.
Vaak zijn cijfers uit publicaties zoals deze niet direct voelbaar
in de praktijk voor organisaties, voor managers, voor
medewerkers. Echter begint de toekomst van de zorg bij hen
die zorgen. Vandaag kunnen we namelijk al wat doen voor
morgen.

Sam Reusink
Programmamanager
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In het kort
De samenleving en de arbeidsmarkt
vergrijst. We zien dat we het niet meer
gaan redden met alleen meer doen en
het beter doen. We dienen de zorg écht
anders met elkaar te gaan organiseren.

In 2030...

TOP 3 TEKORT FUNCTIES

1 verzorgende (niveau 3)
2 verpleegkundige (niveau 4)
3 verpleegkundige (niveau 6)

13%
vergrijst

...is 13% van het totaal
aantal zorgmedewerkers
60+.

-1.700
-5.000

...is er een tekort van meer
dan 5.000 zorgverleners in
onze regio.

verzorgende niv3

zorgverleners

-300

...komen we 300 hbo-v’ers
tekort in Rijnmond.

hbo-voltijd
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...komen we 1.700
Verzorgende niveau 3 tekort.

mbo-voltijd

... moet het opleidingsrendement van mbo
opleidingen VIG en mbo-v
omhoog. Ondanks de hoge
instroom is het niet voldoende
om de tekorten op te vangen.
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Toekomst van de zorg
Om te kijken naar wat nodig is op de arbeidsmarkt is het nodig om te weten waar we nu
staan en waar we naar toe gaan. De inzichten in
trends en ontwikkelingen over de toekomst van
zorg kunnen we niet los zien van de prognoses
voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Deze
inzichten en deze prognoses zijn nodig om met
elkaar het gesprek aan te gaan over wat er nu,
straks en later nodig is.
Onze samenleving vergrijst. Het aantal ouderen
groeit en blijft de komende decennia groeien.
Dat heeft twee belangrijke consequenties. Ten
eerste zal dit zal zorgen voor een toename
van de zorgvraag en ten tweede verschuift
door de vergrijzing de verhouding tussen
werkenden en niet-werkenden waardoor de
capaciteitsproblemen op de arbeidsmarkt alleen
maar zullen toenemen.
Toekomst van de arbeidsmarkt
Als we kijken naar de prognoses voor de zorg
en welzijn dan zullen we in 2025 een tekort
verwachten van ongeveer 2.500 medewerkers
dat oploopt naar een tekort van 5.000 medewerkers in 2030 in de regio Rotterdam Rijnmond.
Voornamelijk in de zorgberoepen waaronder
verzorgende niveau 3, verpleegkundige
niveau 4 en 6 komen we handen tekort.
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Wat kunnen we vandaag al doen?
Groei 65-plussers
Dag in dag uit zijn zorg- en
in Nederland
welzijnsorganisaties al bezig
3,4 mln
met het voorkomen en het
terug dringen van de tekorten.
Want zonder medewerkers
kan er immers ook geen zorg
2020
verleent worden. Er wordt in
iedere organisatie al gewerkt
4,3 mln
aan toeleiden, opleiden en het
behouden van medewerkers.
Daarnaast werken we hier ook
samen aan in de regio Rotterdam
Rijnmond. Niet alleen door meer
2030
te doen en het beter te doen.
Bron: CBS
Er wordt ook gekeken hoe het
anders kan, hoe het ook echt anders moet. Dat doen
we door verder te kijken naar de toekomst en de transitie
die daar voor nodig is. We schetsen de toekomst in de
3Dprint . Hierin staan naast vernieuwende inzichten
ook mogelijke interventies die kunnen helpen om aan
de zorgvraag van de toekomst te voldoen.
Hoe doen we dat?
Onderweg naar deze transitie van gezondheid en zorg
werkt de regio Rotterdam Rijnmond met RAAT+DAAD
aan een integrale arbeidsmarktaanpak om de tekorten
op te lossen. Zorg- en welzijn, onderwijs en de
gemeente Rotterdam stellen samen een nieuw
actieplan t/m 2025 op.
5
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Regie op de regio
Om de arbeidsmarkt in balans te kunnen brengen is het belangrijk
om te weten wat er speelt. Niet alleen vandaag, ook in de toekomst.
Bureau deRotterdamseZorg doet arbeidsmarktonderzoek.
We bekijken de cijfers over de arbeidsmarkt ook altijd in
samenhang met de trends en ontwikkelingen.

TERUG NAAR INHOUD

Trends en ontwikkelingen
In deze krappe en continu ontwikkelende
arbeidsmarkt is het cruciaal om inzicht te hebben
in de toekomstige vraag naar personeel. Regionale
maatwerkcijfers zijn dus belangrijker dan ooit. Aan
de hand van de gezamenlijke vertaling van deze
cijfers, trends en ontwikkelingen, worden scenario’s
en concrete opgaven uitgewerkt door de zorg- en
onderwijsbestuurders in onze regio en vastgelegd
in een nieuwe RAAT+DAAD. Meer daarover is te
lezen in het vervolg van de RAAT+DAAD-cyclus .
Een kijkje in de toekomst
Als we naar de verdere toekomst kijken dan zien
we dat bij ongewijzigd beleid straks (in 2040) 1
op de 4 werkende Nederlanders in de zorg zou
moeten werken om aan de groeiende zorgvraag
tegemoet te komen. Op dit moment zijn dat
er 1 op de 7*. Daarnaast zal een steeds groter
deel van het besteedbaar inkomen van mensen
opgaan aan gezondheidszorg. Op langere termijn
is deze ontwikkeling echter niet houdbaar: de

*

Regie op de regio

toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van
zorg en welzijn vallen bij ongewijzigd beleid namelijk
niet te waarborgen.
Het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk is
daarom ook niet los te zien van het vraagstuk waar
ons zorgsysteem naar toe gaat. deRotterdamseZorg
heeft een toekomstbeeld geschetst: de 3Dprint .
Er zijn andere oplossingen nodig. We moeten
op weg naar een wereld waarin de burger
verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen
gezondheid, geholpen door digitale oplossingen
en waarin zorgmedewerkers ongehinderd kunnen
samenwerken in netwerken. We dienen de zorgvraag
te voorkomen door in te zetten op gezondheid en
preventie. Daarnaast dienen we anders met elkaar te
gaan werken in de zorg. Meer digitalisering, anders
organiseren en samenwerken. En bovenal door het
gevarieerder inzetten van personeel.
deRotterdamseZorg neemt als vanzelfsprekend het
arbeidsmarktdeel voor haar rekening. We kijken
naar wat deze veranderingen betekenen voor de
zorgprofessional anno 2030 en onderzoeken dat in
gezamenlijkheid.

Bron: S
 ER, Zorg voor de toekomst
Over de toekomstbestendigheid van de zorg, 2020
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Waar staan we en waar
gaan we naar toe?
Het tekort aan medewerkers in de zorg en welzijn is groot
en wordt groter, volgens de prognoses. We laten hier zien waar
we naar toe gaan bij ongewijzigd beleid.

TERUG NAAR INHOUD

Waar staan we en waar gaan we naar toe?
05/2021

89.200
zorgverleners

Moeilijk vervulbare vacatures nu
Bij de zorg- en welzijnsorganisaties die lid zijn
van deRotterdamseZorg was het aantal moeilijk
vervulbare vacatures in 2019 ongeveer 1.6003. Alle
niet-leden zijn hierin niet meegenomen. Het totaal
aantal moeilijk vervulbare vacatures in de regio
Rotterdam Rijnmond ligt dan ook nog een stuk
hoger. In onderstaand figuur is te zien voor welke
Omvang werkgelegenheid en
percentage 60+ werknemers Rotterdam Rijnmond
Omvang werkgelegenheid en % 60+ werknemers
FIGUUR 1

Aantal medewerkers in de zorg en welzijn
In de regio Rotterdam Rijnmond werken
momenteel in totaal 89.200 werknemers in de
zorg en welzijn1. In figuur 1 laten we de omvang
van de werkgelegenheid zien en het percentage
van medewerkers in de zorg- en welzijn met een
leeftijd van 60+2. De werkgelegenheid neemt
de komende jaren toe. Het aandeel werknemers
van 60+ neemt wat sneller toe, waardoor het
personeelsbestand verouderd en de uitstroom naar
pensioen ook zal toenemen. Dit zijn ontwikkelingen
in regio maar ook in iedere organisatie om rekening
mee te houden én bovenal om nu al op in te
gaan spelen. Want hoeveel mensen gaan er in
de komende jaren binnen jouw organisatie met
pensioen en hoe bereid je je daar nu al op voor?
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95.000
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Het behelst alle werknemers dus ook werknemers niet in een zorg- of
welzijnsfuncties.

2
3
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14%

Bron: CBS Microdata en AZW StatLine - bewerking ABF
Bron: DigiMV 2019
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Arbeidsmarktspanning voor zorgberoepen
FIGUUR 2
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zorgberoepen de arbeidsmarkt zeer krap, krap of
ruim is. Zoals af te lezen in het figuur neemt vooral
de krapte voor de zorgberoepen de komende
jaren toe. Het aantal openstaande vacatures is
van sommige beroepen in 2025 verdubbeld en
verdubbeld in 2030 nog een keer. Het lastige aan
moeilijk vervulbare vacatures is dat je deze niet
ziet. De zorgorganisaties voelen de impact van een
niet-vervulbare vacature echter wel degelijk in de
dagelijkse praktijk. Doordat roosters niet (geheel)
rond komen of er veel personeel niet in loondienst
moet worden ingehuurd.

FIGUUR 3

 ekort aan werknemers zorg en welzijn regio
T
Rotterdam Rijnmond

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2020

4

Het aantal
openstaande vacatures
is van sommige
beroepen in 2025
verdubbeld en
verdubbelt in 2030
nog een keer.

2022

2025

2030

Bron: ABF prognosemodel zorg en welzijn, bewerkt door
deRotterdamseZorg
ARBEIDSMARKTPROGNOSES ROTTERDAM RIJNMOND 2021-2025 | mei 2021

10

TERUG NAAR INHOUD

In 2022 verwachten we een tekort
van 4.000 medewerkers in deze regio
Tekort aan zorgverleners
Ook het tekort aan werknemers in de breedte in
zorg en welzijn in de regio Rijnmond neemt de
komende jaren toe. In 2022 verwachten we een
tekort van 4.000 medewerkers in deze regio in de
functies zoals benoemd in de functiemix in figuur
35. Dit tekort is gestegen ten opzichte van de vorige
prognoses6.
Figuur 3 laat weliswaar een tijdelijke daling zien van
het tekort aan werknemers in 2025, toch is er in
die periode nog steeds sprake van een gemiddeld
tekort aan 2.400 werknemers. Opvallend is dat dit
aantal bijna een verdubbeling is van het tekort uit
de eerdere prognoses uit 2019. Vanaf 2025 loopt
het tekort weer verder op door de ontwikkelingen
in onze samenleving waaronder de toenemende
vergrijzing, stijgende zorgvraag, digitalisering en
5

Bron: Prognosemodel Zorg en Welzijn (ABF)

Waar staan we en waar gaan we naar toe?

personalisering van zorg7. De verwachting is dat
we in 2030 meer dan 5.000 zorgverleners tekort
komen in onze regio. Dat betekent meer dan een
verdriedubbeling van het aantal medewerkers dat
we vandaag de dag al missen om goede zorg te
leveren.
Een groot tekort in de zorgberoepen
Uit de prognoses blijkt dat met name een
groot tekort ontstaat aan zorgverleners in de
zorgberoepen zoals verzorgende (niveau 3),
verpleegkundige (niveau 4) en verpleegkundige
(niveau 6), zie figuur 4 op de volgende pagina.
Er worden ook tekorten in de welzijnsberoepen
verwacht, maar deze zijn minder groot.
De cijfers in figuur 4 tellen niet op naar de totalen
zoals te zien in figuur 3. Dit komt omdat in figuur 4
alleen de hbo en mbo functies meegekomen zijn.
In figuur 3 zijn ook alle overige functies o.a. zoals
berekend door het capaciteitsorgaan meegenomen;
vandaar de verschillen in aantallen8.

8

Overige beroepen waaronder WO beroepen die geschat worden

6

Arbeidsmarktprognoses Zorg en Welzijn Rijnmond 2018-2022

door het capaciteitsorgaan. Die overige functies kunnen niet

7

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

regionaal toebedeeld worden alleen landelijk vandaar de verschillen.
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FIGUUR 4

Verdeling van functiemix en de voorspelde tekorten9

Functie

Aantal werknemers

Tekort 2022

Tekort 2025

Tekort 2030

Zorghulp (niv 1)

6.100

-300

-100

-100

Helpende zorg & welzijn (niv 2)

3.500

-200

-100

-100

Verzorgende (niv 3)

8.800

-1.000

-800

-1.700

Verpleegkundige (niv 4)

6.600

-600

-300

-700

Verlos- en verpleegkunde (niv 6)

3.800

-400

-200

-300

Doktersassistent (niv 4)

2.000

-100

0

-100

Medewerker maatschappelijke zorg (niv 3)

2.000

-100

0

-100

Medewerker maatschappelijke zorg (niv 4)

2.000

-100

0

0

Maatschappelijke hulp en dienstverlening (niv 6)

5.300

-200

-100

-100

Maatschappelijke hulp en dienstverlening (niv 7)

700

0

0

0

Pedagogiek (niv 6)

2.300

0

0

-100

Pedagogiek (niv 7)

900

0

0

0

Sociaal-cultureel werker (niv 4)

600

0

0

0

3.900

0

0

-100

Psychologie (niv 6 & 7)

800

0

0

0

Sociaal-maatschappelijke dienstverlener (niv 4)

400

0

0

0

3.200

0

0

0

Pedagogisch werker (niv 3)

Pedagogisch werker (niv 4)

9
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Bron: ABF prognosemodel zorg en welzijn, bewerkt door deRotterdamseZorg
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Als we de nieuwe arbeidsmarktprognoses10
met geactualiseerde cijfers van o.a. instroom,
uitstroom en zorggebruik vergelijken met de oude
prognoses is de gemene deler de grote trend
van de toenemende tekorten. Meer gedetailleerd
kijkend zijn er wel verschillen per functie met de
voorgaande prognoses aanwijsbaar.
Zorgberoepen
De vraag naar helpenden (niveau 2) en bovenal
verzorgenden (niveau 3) neemt nog steeds toe
en blijft dit ook de komende jaren doen. De
prognose van tekorten voor 2022 voor helpenden
is vrijwel hetzelfde als bij de vorige prognose. Het
te verwachte tekort bij verzorgende is echter al in
2022 meer dan verdubbeld t.o.v. de voorgaande
prognose tot een tekort van 1.000 (toen nog 430).
Het voorspelde tekort aan verzorgenden stijgt - na
een tijdelijke afname van de stijging - in 2030 tot
1.700.

10

Het ABF prognosemodel als opvolger van het Prismant
prognosemodel met een update van cijfers en iets verbeterde
methodiek nieuwe prognosecijfers opgeleverd. Het ABF model
maakt prognoses over 10 jaar, terwijl het Prismant model een 5 jaars
prognose hanteerde.

ARBEIDSMARKTPROGNOSES ROTTERDAM RIJNMOND 2021-2025 | mei 2021

Waar staan we en waar gaan we naar toe?

Het voorspelde tekort aan
verzorgenden stijgt in 2030
tot 1.700.
Welzijnsberoepen
De prognoses voor de welzijnsberoepen lijken
relatief gunstig, nu en in de toekomst. De tekorten
voor 2030 zijn relatief klein. Juist in de huidige
coronacrises blijkt echter eens temeer hoe
belangrijk individueel en maatschappelijk welzijn
is in ons bestaan. Het is daarom niet uit te sluiten
dat de toekomstige vergrijzing en toenemende
zorgvraag ook in een –nu nog onvoorzieneextra vraag naar inzet van welzijnsprofessionals
resulteert. Daarmee zal ook de druk op de
welzijnsberoepen stijgen.
Verklaring voor de stijging
Een van de mogelijke oorzaken van de omhoog
bijgestelde tekorten is dat in de oude prognose
uitgegaan is van de toenmalige trends t/m 2017,
o.a. m.b.t. het onderwijs. In 2017 was er nog sprake
van een stijgende trend van gediplomeerden voor

13

TERUG NAAR INHOUD

De uitstroom uit de sector is
de laatste jaren toegenomen in
deze regio.
zowel VIG als mbo-v. De cijfers van de schooljaren
2017/18 en 2018/19 laten juist weer een daling
zien. Ook in het algemeen is in Rijnmond de
uitstroom uit de sector (van alle beroepsgroepen)
de laatste jaren nog weer toegenomen11. In de
oude prognoses werd voor Rijnmond nog rekening
gehouden met een tamelijk stabiele uitstroom.
Voor de langere termijn tot 2030 is het belangrijk te
blijven opleiden: het duurt immers 3-4 jaar voordat
de VIG-ers na een reguliere opleiding in de zorg
kunnen werken. Instroom via zij-instroom kan
wellicht sneller, maar het is allerminst zeker dat de
zij-instroom van dezelfde omvang blijft zoals nu:
de zij-instroom was in 2019 nog 25% van de totale
instroom in de sector in Rijnmond, in 2020 laten
de cijfers vooralsnog een daling zien naar 23%,
ongeveer 450 minder zij-instromers12.
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Het tekort in 2030 voor VIG is groot zowel in
absolute omvang (1.700 tekort in Rotterdam
Rijnmond) als in relatieve zin ten opzichte van het
totaal aantal VIG werknemers (19%) in de regio.
Het voorspelde tekort voor mbo-verpleegkunde
is in 2030 weliswaar minder dan bij de VIG-ers,
maar is met ongeveer 11% van de hele groep
mbo-v werknemers toch nog substantieel13. Bij
de hbo-verpleegkundigen is het absolute tekort
kleiner, maar ook het procentuele tekort (op de
totale groep werkende verpleegkundigen) is meer
dan 10%14.

11

Bron: CBS

12

Bron: CBS

13

Bij mbo-v 700 tekort op 6.600 werknemers (11%). Bij VIG

14

Bron: ABF prognosemodel zorg en welzijn, bewerkt door
deRotterdamseZorg.
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Instroom in het onderwijs
We laten hierna ook de prognose zien voor de
instroom in het onderwijs, de uitstroom in de
zorg en welzijn en het behoud. De prognoses
laten zien dat de tekorten zich vooral voordoen
op functies op mbo-niveau. De tekorten op
mbo-niveau kunnen (deels) opgelost worden
door een grotere instroom in het mbo; dit geldt
ook voor tekorten in het hbo en de instroom in
de hbo-opleidingen.

FIGUUR 5

Prognose instroom in het mbo
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Het aantal mbo studenten in
zorg en welzijn daalt na 2020
en stijgt daarna langzaam.
Instroom in het mbo
De prognose voor mbo studenten voor het
geheel van zorg- en welzijnsopleidingen laat t.o.v.
2020 eerst een daling zien van het totaal aantal
studenten en daarna weer een stijging, maar komt
na 2025 nauwelijks uit boven het niveau van 2020.
Voor de specifieke opleidingen van mbo-v en VIG
zijn er geen prognose-cijfers beschikbaar.
Hoewel de huidige instroom in de mboopleidingen voor VIG en mbo-v grote aantallen
laten zien (resp. 760 en 690 studenten in schooljaar
2019/20) is het niet voldoende om de tekorten op
te vangen. Dit is te wijten aan het feit dat niet iedere
student het diploma haalt en een deel niet aan het
werk gaat in zorg en welzijn (ongeveer een-kwart
valt af). Een belangrijke opgave voor ons als regio
om blijvend te investeren in selectie voor aanvang
en begeleiding tijdens de studie.
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Instroom in het hbo
Voor het hbo zijn er geen prognose-cijfers voor
Rijnmond beschikbaar. Uit landelijke cijfers lijkt
zich wel een daling af te tekenen . Dit hoeft niet te
gelden voor het hbo-v in Rijnmond, maar betekent
wel dat de spoeling dunner wordt. Het voorspelde
tekort van ongeveer 300 hbo-v ers in Rijnmond
in 2030, vraagt in ieder geval om de instroom te
vergroten.
De instroom in het onderwijs is niet de enige bron
van instroom; ook zij-instromers, herintreders en
uitkeringsgerechtigden bepalen de omvang van
de instroom. Over deze andere stromen zijn geen
prognoses beschikbaar.
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FIGUUR 6

Prognose instroom in het hbo
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Uitstroom in de zorg en welzijn
Het verminderen van de uitstroom uit de sector
is een andere manier om personeelstekorten
terug te dringen. De uitstroom zoals die zich de
komende jaren ontwikkeld (zonder maatregelen) is
in onderstaand figuur afgebeeld. De grafiek laat een
tijdelijke afname van de stijging zien. Echter zien we
de uitstroom daarna weer flink toenemen.
Prognose van de uitstroom (% tov 2020) in
Rijnmond

De historische trends van instroom en uitstroom
is te vinden in de in het factsheet van september
2020 : hieronder met de laatste cijfers nogmaals
weergeven.
Om uitstroom tegen te gaan is het van belang te
investeren in behoud van medewerkers door goede
onboarding, goed werkgeverschap en het bieden
van loopbaanperspectief.

FIGUUR 7

Historische trend van instroom en uitstroom
en saldo uit de sector in Rijnmond
FIGUUR 8
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alleen uitstroom uit de sector. Bron: ABF prognosemodel zorg en
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Uitstroom

Saldo
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Bron: CBS
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Behoud
Exit onderzoek
Behoud is en blijft ontzettend belangrijk om te
komen tot een arbeidsmarkt die in balans is. Als
we beter zicht hebben op de redenen van de
uitstroom en dit beter analyseren, kunnen we tijdig
interventies doen en uitstroom voorkomen. Dit
zorgt voor het behoud van personeel in de eigen
organisatie en het behoud van personeel voor de
sector zorg en welzijn. Daarom doen we in onze
regio een exit onderzoek.
Meer weten en/of deelnemen? Meer informatie .
Behoud van medewerkers
Daarnaast werken we samen aan behoud. Hoe
gaan we meer werkgeluk bij het personeel
realiseren? Hoe zorgen we voor betrokken en
vitale medewerkers? En hoe geef je dan echt het
aantrekkelijk werkgeverschap vorm? Hoe geef je
het leiderschap vorm zodat iedereen de manier van
leidinggeven ook als prettig ervaart? We inspireren
elkaar en delen best practices door middel van
themasessie. Op die manier wordt duidelijk welke
missie we gezamenlijk nu en in de toekomst op te
pakken hebben. Je leest het hier .
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Als we beter zicht hebben op
de redenen van de uitstroom
kunnen we tijdig interventies
doen en uitstroom voorkomen.
Andere interventies
Naast inzet op instroom en uitstroom kunnen tekorten
ook verminderd worden door bijvoorbeeld de
deeltijdfactor en arbeidsproductiviteit te verhogen. Een
mooi initiatief waarin dit vorm krijgt is het potentieel
pakken. Meer informatie hierover is te vinden via deze
link . Maar ook is het mogelijk om te kijken naar
interventies om het verzuim te verlagen. Er zijn dus
diverse knoppen waaraan gedraaid kan worden om de
ingezette ontwikkelingen van oplopende tekorten te
keren. Echter blijft het een uitdaging om te kijken wat
de beste mix van interventies is om de tekorten terug
te dringen. In RAAT+DAAD worden deze knoppen
verder vertaald naar concrete doelstellingen en
beleidsmaatregelen die we met elkaar in Rotterdam
Rijnmond gaan inzetten voor het terugdringen van de
personeelstekorten.
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Het vervolg van de
RAAT+DAAD-cyclus
Met RAAT+DAAD werken we samen aan de
maatschappelijk opgave om de tekorten aan personeel
in de zorg en welzijn samen op te lossen.

TERUG NAAR INHOUD

RAAT+DAAD 3.0
In 2018 ondertekenden aangesloten zorg- en
onderwijsinstellingen en de gemeente de RAAT*. De
RAAT loopt eind dit jaar af. De doelstellingen zijn
echter onverminderd actueel.
We blikken terug op de huidige RAAT+DAAD
en gaan daarover in gesprek. Op basis daarvan
en de prognoses wordt de gezamenlijke
arbeidsmarktopgave geüpdatet en vastgelegd in
een nieuwe RAAT+DAAD.

Het vervolg van de RAAT+DAAD - cyclus

Daarnaast willen we meer aandacht gaan geven om
écht van elkaar te leren. Wat gaat er al goed, wat
zijn lessons learned en best practices? Dat willen
we meer met elkaar gaan uitwisselen.
We houden ook in de gaten of we nog op koers
zitten en sturen zo nodig bij. Op die manier
wordt de gezamenlijke aanpak gecoördineerd.
Bovendien worden deze afspraken zichtbaar en
meetbaar gemaakt in een dashboard dat we gaan
ontwikkelen, zodat tijdig bijsturen mogelijk is.

Alle aangesloten organisaties committeren zich
opnieuw door de RAAT te onderschrijven en in de
DAAD concreet te maken welke acties zij binnen
hun organisatie op het gebied van instroom,
opleiden en behoud gaan ondernemen. De
knelpunten die we daarbij tegenkomen pakken we
ook regionaal aan met diverse programma’s en
projecten.

*

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
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Tijdpad regionale Strategische PersoneelsPlanning
april
Webinar RAAT+DAAD
Publicatie prognoses
factsheet

maart
Werkgroep RAAT+DAAD
Webinar/Q&A over interne
strategische personeelsplanning

2021
januari
Nieuwe prognoses
beschikbaar

oktober
Ontwikkelen
dashboard

mei
Werkgroep RAAT+DAAD
in dialoog met alle organisaties van deRotterdamseZorg

september
Arbeidsmarktcongres
Webinar RAAT+DAAD
Werkgroep RAAT+DAAD

november
Uitgave Facts & Figures

2022

december
Start ontwikkelen
toolbox RAAT+DAAD
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januari
Kick off/
ondertekening
RAAT 3.0

juni
Start lerend netwerk
Strategische
personeelsplanning

maart
Publicatie van het dashboard
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Bijlage

GELEERDE LESSEN UIT
DE CORONACRISIS
De coronacrisis heeft ons veel geleerd
voor de landelijke en regionale
arbeidsmarkaanpak in de zorg en welzijn.
Er zijn meerdere interessante publicaties
over uitgebracht met voorstellen om de
toenemende personele tekorten in de
sector terug te dringen.

PUBLICATIES
Nieuwsbericht deRotterdamseZorg
Commissie werken in de zorg geleerde
lessen uit de coronacrisis

Rijksoverheidbrief voor adviezen commissie
werken in de zorg 2020

Behoud en betrokkenheid van
zorgprofessionals

Echt aanraders voor iedereen in ons
netwerk om door te lezen, best practices
tot je te nemen en in de praktijk te
brengen.

Onderwijsvernieuwing en leven lang
ontwikkelen
Sociale en technologische innovatie

	Anders besturen, vanuit een gezamenlijke
maatschappelijke opgave
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