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Inleiding 
In dit jaarplan lees je over de arbeidsmarktaanpak 

van deRotterdamseZorg in 2022. Dit jaar geven we 
concrete invulling aan de uitgesproken keuze: in 

deRotterdamseZorg staan zorgprofessionals centraal.
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De zorgprofessionals zijn het hart van de zorg, de 

uitstroom is een groot knelpunt en hun veranderkracht 

met het oog op de toekomst een belangrijk vraagstuk. 

Werkgevers staan voor de grote uitdaging om met 

aandacht en maatwerk elke unieke professional 

duurzaam inzetbaar te houden. deRotterdamseZorg 

maakt een stevige en uitgesproken keuze: de 
zorgprofessional centraal. Een impactvolle keuze die 

vraagt om een andere mindset en daarmee andere 

keuzes.   

In 2022 zetten we dan ook vol in op Behoud van 

professionals door aandacht voor passende begeleiding 

van studenten en startende professionals, modern 

werkgeverschap en de ontwikkeling van de professional 

van de toekomst.

Het profiel van de professional van de toekomst, 

hebben we beschreven in het toekomstbeeld van 

deRotterdamseZorg, de 3Dprint . Dit is een schets 

van de gezondheid en zorg in 2030 waarbij een grotere 

zorgvraag met gelijkblijvend aantal professionals het 

uitgangspunt is. Voldoende professionals in de regio om 

de toekomstige zorgvraag te kunnen beantwoorden is 

een regionale opgave, de concrete acties om die in te 

vullen, zijn vastgelegd in de RAAT+DAAD 3.0 . 

In januari 2022 committeren deRotterdamseZorg 

organisaties zich aan de RAAT+DAAD 3.0. Van 2022 t/m 

RAAT+DAAD 3.0

3Dprint
Toekomst 
gezondheid 
en zorg

Jaarplan

2022 -

2022

2030

2025

Uitgangspunt arbeidsmarktaanpak

Inleiding

https://derotterdamsezorg.nl/3dprint/
http://derotterdamsezorg.nl/raat
https://derotterdamsezorg.nl/3dprint/
derotterdamsezorg.nl/raat
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2025 werken zorg- en onderwijsinstellingen en gemeente

samen aan het behouden en vergroten van het aantal 

zorgprofessionals en bereiden we medewerkers voor op 

het inrichten van andere vormen van zorgverlening.  

Zo wordt zorg minder afhankelijk van de inzet van 

schaarse zorgprofessionals.

Met de 3Dprint in het vizier en de RAAT+DAAD als 

regionale arbeidsmarkt opgave worden de stappen die 

vandaag al gezet moeten worden steeds duidelijker, 

deze vind je in dit jaarplan. We hebben ze ingedeeld in 

4 arbeidsmarktthema’s: 

• Werven & toeleiden

• Leren & ontwikkelen

• Modern- en toekomstgericht werken 

• Veranderen & vernieuwen
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Voorheen werkten we vooral 
aan het terugdringen van het 
personeelstekort met de focus op 

het vergroten van de instroom.  
Nu zien we dat de bronnen niet meer 
toereikend zijn en we de focussen 
moeten verleggen naar het behouden 
en ontwikkelen van zorgprofessionals. 

We hebben de afgelopen jaren diverse 
activiteiten gedaan en producten 
ontwikkeld. Zoals de stagemonitor 
waarmee we grote stappen 
hebben gezet om de beschikbare 
stagecapaciteit maximaal te benutten. 
Begeleiding door zorgprofessionals 
in de praktijk blijft echter het 
prangende knelpunt. Het maximale 
absorptievermogen van nieuwe 
medewerkers lijkt bereikt. 

De krapte op de arbeidsmarkt staat op 
scherp en is door de coronapandemie 
nog sneller toegenomen. Zoals ook 
beschreven in de diverse toekomstvisies 
en arbeidsmarkt rapporten*; de 
arbeidsmarkt én de collectieve 
middelen zijn niet toereikend om de 
groeiende zorgvraag in te vullen. We 
staan voor een grote maatschappelijke 

opgave. Het moet anders. De transitie 
naar gezondheid en zorg 2030 is 
nodig om de continuïteit, kwaliteit 
en betaalbaarheid van zorg in 2030 
mogelijk te maken. 

De 3Dprint, vormt inmiddels op diverse 
tafels het vertrekpunt van gesprek 
en wordt het gezien als gedeelde 
stip op de horizon. De transitie is 
voor de arbeidsmarktdoelen van 
deRotterdamse Zorg van wezenlijk 
belang om ook in de toekomst zorg 
te kunnen bieden aan wie dat nodig 
heeft. Een enorme uitdaging maar 
er gebeurt al veel, met de regionale 
samenwerkings partners jagen we 
de beweging aan en verbinden en 
versnellen we. Met Transitie 010  
maken we resultaten en de beweging 
zichtbaar.

De verandering gaat niet alleen over de 
zorgprofessionals of de zorginstelling. 
Het gaat óók om de manier waarop 
het systeem werkt en hoe we met 
elkaar in de regio samenwerken. In 
deRotterdamseZorg is veel geïnvesteerd 
in het hechte netwerk. Met het 
verder vervlechten van onderwijs 

en de arbeidsmarkt 
en nog slimmere samenwerking 
kunnen we het arbeidspotentieel in de 
regio optimaal benutten. Studenten 
zouden bijvoorbeeld al tijdens de 
opleiding meer kennis kunnen maken 
met organisaties en werkgevers, en 
zorgprofessionals zullen hun werkzame 
leven moeten blijven ontwikkelen. 
Talenten ontdekken en ontwikkelen 
geeft een boost aan het werkplezier 
van de zorgprofessionals en daarmee 
het behoud. Dit proces dienen we de 
komende jaren samen in de regio vorm 
te geven. Want samen dragen we de 
verantwoordelijkheid voor een gezonde 
zorgarbeidsmarkt in de regio. 

Alle aandacht is nodig om de 
zorgprofessionals te behouden en te 
ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op 
het opdoen van expertise om anders 
te werken en op andere manieren 
van zorg verlenen, zodat zorg minder 
afhankelijk wordt van de inzet van 
schaarse zorgprofessionals. Samen 
zetten we de schouders onder deze 
maatschappelijke opgave.

Jacqueline Stuurstraat 
directeur deRotterdamseZorg

VOORWOORD

* Van KPMG, SER, WRR, commissie werken in de zorg en de commissie Borstlap.

https://transitie010.nl/
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De arbeidsmarkt in beeld 
Om de arbeidsmarkt in balans te kunnen brengen is het belangrijk om te 

weten wat er speelt, nu en in de toekomst. Bureau deRotterdamseZorg 
bewaakt het overzicht in de regio, volgt de trends en maakt analyses.  
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Arbeidsmarktonderzoek & 
regionale Strategische PersoneelsPlanning
Bureau deRotterdamseZorg is verspieder van de toekomst 

op de zorgarbeidsmarkt, doet arbeidsmarktonderzoek, 

volgt de arbeidsmarkttrends en doorloopt de cyclus van 

de regionale Strategische PersoneelsPlanning (rSPP) . 

We maken een arbeidsmarktanalyse en werken 

toekomstscenario’s uit. We maken zichtbaar welke 

inspanningen gepleegd moeten worden om te voorzien 

in de toekomstige personeelsbehoefte. Dit vertalen we 

naar heldere acties die zijn vastgelegd in de RAAT+DAAD. 

RAAT+DAAD 
Vanuit het landelijke programma Regionale Actieplannen  

Aanpak Tekorten (RAAT) is de ambitie om de 

personeelsproblematiek vooral regionaal op te lossen. 

Bestuurders van zorg- en onderwijsinstellingen uit de 

regio en de gemeente Rotterdam hebben onderling 

afspraken gemaakt over wat zij de komende jaren 

gaan doen om de kloof tussen de zorgvraag en het 

personeelsaanbod in 2025 terug te brengen.

Deze afspraken zijn vastgelegd in de RAAT. 

In de regio Rijnmond voegen we daar de DAAD aan 

toe, concrete doelen en afspraken per instelling om de 

komende jaren aan te werken.

RAAT 3.0 
In januari 2022 lanceren we de RAAT+DAAD 3.0 . 

Deze heeft als stip op de horizon de 3Dprint en verlegt 

de focus van meer en beter toeleiden en opleiden naar 

behoud en anders werken om de komende jaren de 

15% groei van de zorgvraag met gelijkblijvend aantal 

professionals te kunnen beantwoorden. Het hoofddoel 

van de RAAT+DAAD 3.0 is de kloof tussen zorgvraag en 

personeelsaanbod in 2025 terug te brengen, waarbij 

eveneens ingezet wordt op anders werken.

De arbeidsmarkt in beeld

https://derotterdamsezorg.nl/project/rspp/
http://derotterdamsezorg.nl/raat
https://derotterdamsezorg.nl/project/rspp/
derotterdamsezorg.nl/raat
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Alle aangesloten organisaties committeren zich aan deze doelen en actielijnen voor 2025.

De organisaties in deRotterdamseZorg zijn aantrek-
kelijke en moderne werkgevers waar de elementen 
van goed werk, waaronder grip op geld, werk en 
leven integraal en in samenhang zijn ingevuld.

Er is sprake van een leercultuur in zorg, welzijn en 
onderwijs waarin (toekomstig) professionals zich 
blijven ontwikkelen, waardoor ze zich blijvend  
kunnen verhouden tot de veranderingen in de zorg.

De organisaties in deRotterdamseZorg zetten 
sociale en technologische innovatie in om het werk 
makkelijker te maken, werkdruk te verminderen en 
de arbeidsproductiviteit te verhogen en de noodzaak 
voor inzet van professionele zorg te verminderen.

ACTIELIJN 1

ACTIELIJN 2

ACTIELIJN 3

UITSTROOM UIT DE SECTOR 
In 2020 vertrokken 8500 medewerkers in de regio 
Rotterdam-Rijnmond uit de sector. Doelstelling is 
om dit te verlagen tot max. 4000 in 2025.  

VERZUIM 
Het regionale verzuim percentage is 7,7%-punt in 
2021 en wordt max. 5,8%-punt in 2025. Dit is een 
afname van 25% over 4 jaar.   

+25%
ZORGPRODUCTIVITEIT DOOR SOCIALE 
EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE 
Landelijk zijn ongeveer 50% van de organisaties 
bezig met de ontwikkeling en/of implementatie van 
innovaties in de zorg die het werk makkelijker maken. 
Dit wordt 100% in 2025. Hierover is geen regionale data 
beschikbaar. We starten met een regionale 0-meting. 

-25%  

-25%  
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De knelpunten in de 
regionale arbeidsmarkt 
pakken we gezamenlijk 
aan op een zo duurzame 
en impactvolle manier. 
We doen dit langs vier 
arbeidsmarktthema’s:

01

02

04

03

Werven & 
toeleiden

Modern- en 
toekomstgericht 
werken 

Veranderen 
& vernieuwen

Leren & 
ontwikkelen

Centrale thema’s
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Nieuwe aanwas is nog steeds van cruciaal belang voor de zorg. Daarom hebben we ook 
activiteiten die gericht zijn op het werven en toeleiden van toekomstig zorgprofessionals. 
Kansrijk is daarbij het sleutelwoord. We gaan zorgvuldig om met de tijd en energie die is 
er is. We focussen op zij-instroom, geven eerlijke informatie over het werken in de zorg en 
voeren een gezamenlijk selectieproces rondom OK-personeel zodat een kansrijke match 
ontstaat tussen ziekenhuis en kandidaat. 

Overige producten en diensten 

van deRotterdamseZorg, die 

toeleiden naar de zorg: 

• Vacaturesite werken-
inderotterdamsezorg.nl  

• Voorportaal 
ontdekderotterdamsezorg.nl  

• De landelijke imagocampagne  
IK ZORG 

• Regionale coördinatie en 
communicatie  
Ontdek de zorg week  

• Sterk in je werk loopbaan 
gesprekken 

• Welslagen 

SWITCH TO CARE

Zij-instromers met een HBO diploma zijn een belangrijke doelgroep. 

Zij zijn vaak gemotiveerder en leren sneller. Daarom komen zij in 

aanmerking voor het verkorte opleidingsprogramma tot hbo-

verpleegkundige Switch to Care. In 2022 start de derde klas voor 

zij-instromers HBO V en studeert de eerste klas zij-instromers af. 

Daarnaast schalen we het programma op en starten we met de borging.

SELECTEREN EN OPLEIDEN OK

De ziekenhuizen in de regio werven, selecteren en leiden operatie-

assistenten en anesthesiemedewerkers gezamenlijk op. We zetten daarbij 

vooral in op kansrijke matches. Omdat verwachtingen aan de voorkant al 

eerlijk zijn maar ook omdat we beter inzicht hebben in type kandidaat. 

Hierdoor wordt het percentage studenten die de opleiding afmaakt vergroot.

Werven & toeleiden

Centrale thema’s

https://vacatures.derotterdamsezorg.nl/vacatures
https://derotterdamsezorg.nl/product/week-van-zorg-en-welzijn/
https://derotterdamsezorg.nl/product/week-van-zorg-en-welzijn/
https://derotterdamsezorg.nl/product/week-van-zorg-en-welzijn/
https://derotterdamsezorg.nl/product/week-van-zorg-en-welzijn/
https://derotterdamsezorg.nl/product/week-van-zorg-en-welzijn/
https://derotterdamsezorg.nl/product/sterk-in-je-werk-cnv/
https://derotterdamsezorg.nl/product/sterk-in-je-werk-cnv/
https://derotterdamsezorg.nl/project/welslagen/
https://vacatures.derotterdamsezorg.nl/vacatures
https://vacatures.derotterdamsezorg.nl/vacatures
https://derotterdamsezorg.nl/product/week-van-zorg-en-welzijn/
https://derotterdamsezorg.nl/product/week-van-zorg-en-welzijn/
https://derotterdamsezorg.nl/product/sterk-in-je-werk-cnv/
https://derotterdamsezorg.nl/project/welslagen/


DEROTTERDAMSEZORG  |  JAARPLAN 2022 12

We blijven zoveel mogelijk nieuwe studenten in de regio opleiden. Begeleiding 
is daarbij een prangend knelpunt, dat een gezamenlijk en regionale aanpak 
vereist waardoor we de opleidingscapaciteit in de regio maximaal benutten. We 
behouden studenten voor de zorg door oog te hebben voor de kwaliteit van 
de begeleiding. Extra aandacht gaat uit naar de ondersteuning van startende 
professionals om uitstroom in de eerste fase van de carrière te voorkomen. 

Leren & Ontwikkelen

REGIONALE STAGECOÖRDINATIE

Stagemonitor
Met de stagemonitor  hebben zorg- en onderwijs- 

instellingen inzicht in de stageplekken en kunnen zij  

matches maken. Hierdoor worden de stageplaatsen in de 

regio maximaal benut en kunnen we zoveel mogelijk stu-

denten opleiden. In 2022 realiseren we de doorontwikke-

ling van de stagemonitor. Daarnaast geven we meer vorm 

en inhoud aan de regionale afstemming rondom het 

stagetekort en wordt de oplossing voor het stagetekort 

als gezamenlijk probleem benaderd.

Alternatieve stages 
Om zoveel mogelijk op te kunnen leiden worden in  

2022 onbenutte stagemogelijkheden benut zoals in de 

weekenden, avonden en vakanties. Studenten gaan in 

lijn met hun toekomstige beroep continu stagelopen. 

Verschillende initiatieven starten waarmee de 

stagecapaciteit wordt verhoogd.

Stagebegeleiding 
In 2021 zijn leerafdelingen gestart in 7 organisaties 

die een bijdrage leveren aan het vergroten van de 
begeleidingscapaciteit. In 2022 worden de geleerde 

lessen en ervaringen gedeeld en wordt verder 

opgeschaald. Met andere werkgeversverenigingen en 

andere sectoren inventariseren we welke innovatieve 
begeleidingsvormen uitgewerkt kunnen worden tot 

pilots in onze regio. Daarnaast wordt met het netwerk 

opleidingsmanagers regulier naar begeleidingscapaciteit 

gekeken en hoe we in de regio meer studenten 

praktijkervaring kunnen bieden.

Centrale thema’s

https://derotterdamsezorg.nl/product/stagemonitor/
https://derotterdamsezorg.nl/product/stagemonitor/
https://derotterdamsezorg.nl/product/stagemonitor/


DEROTTERDAMSEZORG  |  JAARPLAN 2022 13

INNOVATIEF OPLEIDEN OK

Innovatieve leervormen worden geïnventariseerd zodat 

meer leerlingen voor de OK opgeleid worden maar 

zonder extra belasting van de dagelijkse OK praktijk. 

De opleiding kent modules, EPA’s, die nu afzonderlijk 

gevolgd kunnen worden. Door het afronden van 

deze EPA modules krijgt de student steeds meer 

zelfstandigheid. De implementatie van de EPA’s is volop 

in gang, daarbij wordt in kaart gebracht welke onderdelen 

met innovatieve leervormen en zonder belasting van de 
praktijk ingezet kunnen worden.

LEVEN LANG ONTWIKKELEN OK 

In 2022 wordt voor behoud van OK personeel, ingezet 

op het investeren in het vakmanschap van de eigen 

OK professionals. Er wordt een regionaal bij- en 

nascholingsprogramma op verschillende leerlijnen 

ontwikkeld. 

BEHOUD STARTENDE PROFESSIONAL 

De uitstroom onder jonge startende medewerkers 
is relatief hoog. Passende begeleiding voor deze 

medewerkers is dan ook nodig. Prioriteit in 2022 gaat 

naar de starters in de GGJ. Naar aanleiding van het 

onderzoek naar de vertrekredenen van starters in de 

eerste twee jaar van het dienstverband wordt daarvoor 

per doelgroep aanvullende begeleidingstrajecten 

onderzocht en ontwikkeld.

LEERCULTUUR 

Om in de regio de leercultuur te versterken en 

zorgprofessionals te ondersteunen en stimuleren 

buigen we ons over de vraag: wat zijn de kenmerken 

van een krachtige, stimulerende leercultuur die 

bijdraagt aan veranderkrachtige zorgprofessionals, en 

welke verandering vraagt dat? In 2022 brengen we 

de belangrijkste factoren van een toekomstgerichte 
leercultuur in kaart.

Leren & Ontwikkelen (vervolg)

Centrale thema’s
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REGIE OP REGIONAAL FLEXIBEL INZETBARE 
ZORGPROFESSIONALS 

Inzet Flex-personeel primaire proces
In 2022 investeren we in een regionale flexibele schil van 

zorgprofessionals en verleggen de focus van investeren 

in externen naar investeren in eigen zorgprofessionals.  

We starten bij de professionals in de operatiekamers en 

de acute keten met uitrol naar alle primaire zorgfuncties 

van alle domeinen. De ziekenhuizen van Dordrecht en 

Den Haag zijn ook betrokken. 

Alternatieve arbeidsmarktpropositie: Workflow
Na een periode van verkenning en ontwikkeling wordt in 

2022 het digitale platform van de Workflow opgeleverd 

en in de praktijk geïmplementeerd. Hiermee krijgen (nog 

niet gecontracteerde) zorgprofessionals, gefaseerd, de 

gelegenheid een arbeidscontract af te sluiten waarmee zij 

in de workflow werken. 

Met de Workflow investeert de sector in haar 

medewerkers, en biedt haar medewerkers meer 

autonomie, keuzevrijheid, ontwikkelmogelijkheden 

waarbij werkzekerheid, sociale zekerheid en pensioen 

gegarandeerd zijn. Met de workflow neemt de sector 
regie op flexibele inzet, behoud en kwaliteit van 

personeel en financiën.

Door goed werkgeverschap met een blik op de toekomst kunnen meer 
zorgprofessionals behouden worden voor de sector. We stellen vakmanschap, 
zeggenschap en meer autonomie voor zorgprofessionals en een gezonde werk-privé 
balans centraal. Bovendien zetten we in op verbindend leiderschap, dat vraagt een 
leidinggevende die de zorgprofessional ziet, faciliteert en waardeert.  
Modern werkgeverschap richt zich op flexibele inzet van de eigen professionals in de 
regio. Op die manier wordt zorgpersoneel ingezet daar waar dat het hardst nodig is.

Modern- & toekomstgericht werken

Centrale thema’s
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Doorontwikkelen Match.dRZ
Met Match.drz kunnen zorgorganisaties gezamenlijk

tijdelijk extern zorgpersoneel inhuren. Door de bundeling

van inkoopvolume kan een hoge kwaliteit van de inhuur

van externe zorgprofessionals worden nagestreefd, de

prijs worden gedrukt en lasten worden verminderd.

In 2022 worden de inkoop kaders verder aangescherpt.

Ook worden door Match.dRZ de contracten
opnieuw afgesloten. Er wordt actief regie gevoerd op

prijs, kwaliteit en inzet mbv de contractafspraken met

detacheringsbureaus. Naast contractmanagement

(bureaus) wordt het accountmanagement van de

inlenende organisaties versterkt.

Modern- & toekomstgericht werken (vervolg)

VAKMANSCHAP EN ZEGGENSCHAP: VAR

Voorzitters van Verpleegkundige Advies Raden (VAR) 

uit de regio hebben zich verenigd in een netwerk. 

deRotterdamseZorg faciliteert dit netwerk om de 

zeggenschap van zorgprofessionals, die cruciaal is in 

het behoud van zorgprofessionals, te verstevigen. In 

2022 vult het VAR-netwerk een vooraanstaande rol 

in bij het meenemen van zorgprofessionals bij de 

arbeidsmarktontwikkelingen en veranderende rol van de 

zorgprofessionals in de toekomst. 

LEIDERSCHAP

Om de zorgprofessional centraal te kunnen stellen is 

ander leiderschap en reflectie op managementstijl nodig. 

In 2022 faciliteren we de dialoog over (verbindend) 

leiderschap en initiëren we een lerend netwerk over 

de verandering naar (verbindend) leiderschap van de 

toekomst waarbij vakmanschap en zeggenschap van 

zorgprofessionals focus heeft.

Centrale thema’s
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REGIE OP LOOPBAAN ONTWIKKELING

In 2022 blijven we inzetten op regionale loopbaan-

activiteiten. We geven meer bekendheid aan hoe 

werkgevers de gratis loopbaangesprekken (via Sterk in 

je werk) aan medewerkers kunnen aanbieden en aan de 

slag kunnen met loopbaanontwikkeling. Daarnaast is er 

een regionaal aanbod aan activiteiten rondom vitaliteit 

en werkplezier, georganiseerd door de werkgevers, in de 

Sterk in je werk week.

Modern- & toekomstgericht werken (vervolg)

Centrale thema’s
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Hoe ziet de zorgprofessional 
van de toekomst eruit? 

In het toekomstbeeld dat deRotterdamseZorg maakte over de zorg in 2030, de 
3Dprint, hebben we ook de zorgprofessional beschreven: Fin. Fin maakt ons duidelijk 

dat voor iedereen in zorg en welzijn – van bestuurder tot verzorgende en van opleider 
tot HR adviseur, van docent tot student – wat anders gevraagd wordt in de toekomst. 

Zorgprofessionals krijgen daarom tijd en ruimte om te ontwikkelen tot de professional 
van de toekomst, tot Fin. Zij integreren positieve gezondheid en preventie in hun 

werk en leren goed samenwerken in de keten. Ze realiseren verbetering, vernieuwing 
en innovatie en worden vaardig met techniek en data. De zorgprofessionals van de 

toekomst zijn veranderkrachtig en in staat de noodzakelijke (arbeidsbesparende) 
innovaties te initiëren, realiseren en of adapteren. Zorgprofessionals staan aan de lat 

om de transitie vanuit de praktijk en vakmanschap, bottom-up inhoud te geven. 
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IN DIALOOG OVER DE TOEKOMST

In 2022 zetten we in op de dialoog over de 

toekomst van gezondheid en zorg, de 3Dprint, 
met zorgprofessionals, leidinggevenden, opleiders, 

HR professionals, bestuurders en de overheid. Hoe 

organiseren we gezondheid en zorg in 2030 in de regio 

en wat vraagt dit van iedereen die direct of indirect voor 

de gezondheid en welzijnssector werkzaam is? 

In samenwerking met partijen zetten we de beweging, 

de Transitie010, in gang waarin deRotterdamseZorg 

zich richt op de zorgprofessionals van de toekomst. 

PROEFTUIN FIN

Welke context heeft een zorgmedewerker nodig 

om Fin te worden? In samenwerking met een 

zorgorganisatie in de regio starten we de proeftuin 
Fin, in de praktijk en in co-creatie, vanuit de 

We behouden zorgprofessionals door hen voor te bereiden op de toekomst. De 
transitie van zorg raakt iedereen die werkt in deRotterdamseZorg, want functies 
veranderen, verdwijnen of verschijnen. In 2022 onderzoeken we op diverse manieren 
wat dat betekent voor de zorgprofessional, maar ook voor bestuurders en studenten.

Veranderen & Vernieuwen

uitgesproken keuze; ”de professional centraal”. Met 

experimenteren en onderzoek (prutsen en proberen) 

boeken we resultaten en vergaren we kennis over 

de veranderstrategie, de randvoorwaarden, de 

leeromgeving, het leiderschap, de opleidingen en 

trainingen en de processen. Dit doen we en delen we 

met de collega organisaties, waardoor denkkracht en 

opschaling benut wordt.

SCHOLING FIN

We voeren regionaal dialogen over de dilemma’s 

knelpunten en prioriteiten als het gaat om 

de zorgprofessional van de toekomst met de 

zorgorganisaties, de koplopers en de studenten 

en docenten van het honoursprogramma van de 
Hogeschool Rotterdam. In dit honoursprogramma 

wordt met name onderzocht wat er aangepast moet 

worden in de (initiële) opleiding om te komen tot Fin. 

Centrale thema’s
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STIMULEREN ANDERS WERKEN

In de regio investeren we in 2022 in een breed 
ontwikkelaanbod. Functies gaan veranderen, 

verdwijnen of verschijnen. Zorgprofessionals van de 

toekomst ontwikkelen kennis van de veranderende 

zorgvraag en dragen vanuit vakmanschap bij aan 

de veranderingen. Veranderkrachtig zijn en leren 

verbeteren, vernieuwen en innoveren vraagt 

persoonlijk leiderschap, lef, kennis en vaardigheden. 

Er is hiervoor heel divers en voor verschillende 

doelgroepen ontwikkel aanbod beschikbaar waar 

deRotterdamseZorg aan meewerkt:

  Health Innovation School/ 
Health Transformation School 

  Het ontwikkelprogramma  
Vernieuwend werken in de zorg

  Leergang Verbeterlab  
van het Conforte Innovatielab

VAN DENKEN NAAR DOEN

In 2022 gaan we aan de slag met de vraag #HOEDAN?. 

Er is veel gezegd en geschreven over wat er moet 

gebeuren, samen verkennen we hoe door onder andere: 

Intekenen
Het bestuur van deRotterdamseZorg definieert doelen 

voor ‘de professional centraal’ en op welke thema’s 

zij in 2022 regionaal resultaten willen behalen. In lijn 

met de adviezen van de commissie Werken in de zorg 

kunnen organisaties met ambitie (coalition of the willing) 

intekenen op die thema’s waarop óók zij resultaten willen 

maken. Samen gaan we aan de slag.

Tijdelijke actuele lerende netwerken
In de regio bundelen we de ‘doe- en denkkracht’ met 

resultaatgerichte lerende netwerken per thema. Dit 

zijn tijdelijke netwerken over een actuele (deel)opgave 

met gemotiveerde professionals uit de verschillende 

domeinen die resultaat willen maken en kennis willen 

delen op de vraag #hoedan. 

Veranderen & Vernieuwen (vervolg)

Centrale thema’s
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Bureau deRotterdamseZorg

• blijven we verspieder van de toekomst en de trends 

op de arbeidsmarkt.

• zijn we expert op samenwerken, signaleren we 

knelpunten in samenwerken en delen kennis over 

samenwerken.

• begeleiden de programmamanagers projecten en 

verbreden daarnaast de dienstverlening naar het 

begeleiden van het proces van de transitie naar de 

zorgprofessional in 2030.

• focust bureau deRotterdamseZorg meer op 

het leren van elkaar door aanjagen, inspireren, 

begeleiden, verbinden en opschalen. Meer 

aandacht gaat uit naar het versterken van het 
landelijke netwerk om waar het anders moet, 

ruimte in de regels te organiseren.

De kracht en toegevoegde waarde van deRotterdamseZorg bij de arbeidsmarkt 
ambities zit in het inspireren, verbinden en versnellen. De regionale samenwerking 
die bureau deRotterdamseZorg creëert vormt een belangrijke versneller bij 
de arbeidsmarktaanpak. In deRotterdamseZorg werken professionals van 
zorgaanbieders, onderwijs, gemeenten en andere lokale stakeholders samen, om met 
de kracht van het collectief andere en nog betere resultaten te bereiken. 

• streven we impact na, impact met de regionale 

arbeidsmarkt agenda en de regionale projecten op de 

personele bezetting. Dit doen we door de verbinding en 

aansluiting te maken met de dagelijkse praktijk. Onder 

andere met Werkdelerschap waarin professionals 

van bureau deRotterdamseZorg mee werken in de 

organisatie aan projectrealisatie.

• laten we alle instellingen optimaal informeren 

en profiteren door in te zetten op het zichtbaar 
maken van producten en diensten, ontwikkeld in 

deRotterdamseZorg.

• gaan we actief subsidiemogelijkheden verkennen 

zodat organisaties projecten van financiering kunnen 

voorzien. We maken dit inzichtelijk middels een 

subsidieloket.

IN 2022
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