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Samenvatting 
Landstede en partners in het onderwijs (mbo, hbo), zorg, zorgtechnologie en regionale overheden 
(gemeenten en provincie) willen de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven versterken. 
Recente ontwikkelingen in zorg en technologie vragen om nieuw onderwijs voor studenten en een 
versterkte aansluiting tussen werkveld en onderwijs via om- en bijscholing. 
 
Zorg is een belangrijke sector in de regio Zwolle en heeft te maken met grote veranderingen die 
moeten worden ‘teruggeploegd’ naar competenties die worden onderwezen op het mbo. Landstede, 
onderwijspartners en zorgorganisaties en technologiebedrijven in de regio nemen daar via dit PPS 
samen verantwoordelijkheid voor. 
 
De partners initiëren gezamenlijk het zorgtrainingscentrum waarin de komende vier jaar ruim 3600 
studenten en 1.700 werkenden worden opgeleid. 1.200 van deze werkenden zijn afkomstig van de 
‘founding partners’ die de deelname van hun medewerkers toezeggen middels de 
samenwerkingsovereenkomst die ten grondslag ligt aan dit plan en 500 van andere zorgorganisaties. 
Zij worden opgeleid volgens de principes van “Vernieuwend Zorgen”1 in drie deelactiviteiten gericht 
op studenten en werkenden, namelijk: 

 het zorg-ethisch lab: waarin studenten en werkenden zich via intensieve workshops leren 
inleven in cliënten; 

 het wijkzorglab: waarin studenten en werkenden onderdeel zijn van een continu zorgproces 
in de wijk en kunnen experimenteren met andere (nieuwe) rollen in een multidisciplinair 
netwerk van formele en informele zorg; 

 het zorgtechnologisch lab waarin studenten en werkenden nieuwe technologieën leren 
invoeren en toepassen. 

 
De partners concretiseren hiermee afspraken die zijn gemaakt in het Uitvoeringsprogramma Health 
Arbeidsmarkt regio Zwolle. In dit kader hebben partners o.a. afgesproken dat scholings- en 
opleidingsprogramma’s worden ontwikkeld en jaarlijks 30% van de huidige 40.000 medewerkers in 
de regio deelneemt aan een proeftuin (bijscholing in experimentele setting). Dat levert een regionale 
scholingsbehoefte op van 12.000 medewerkers per jaar.  
 
Met de labs die in dit PPS worden aangeboden wordt de komende vier jaar een substantiële bijdrage 
geleverd aan deze regionale scholingsbehoefte (4%). De genoemde aantallen worden verder 
opgevoerd als onderdeel van de uitbreiding van het PPS naar nieuwe klanten van 4% in jaar 1 - 4 naar 
een marktaandeel van 7% in jaar 5 en 9% in jaar 8. 
 
De partners kiezen voor een publiek-privaat georganiseerd zorgtrainingscentrum omdat alleen zo 
een leeromgeving kan ontstaan die optimaal is afgestemd op de belangen van onderwijs en praktijk. 
Landstede en partners in het mbo en hbo versterken hiermee blijvend de arbeidsmarktrelevantie van 
hun onderwijs en de zorgorganisaties waarborgen op deze manier de instroom en bijscholing van 
toekomstbestendige medewerkers en daarmee de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Alleen 
met huidige en toekomstige medewerkers die vernieuwend zorgen kan deze kwaliteit gegarandeerd 
blijven.  
 
In het zorgtrainingscentrum leren studenten en werkenden zij aan zij in een experimentele setting. 
Het zorgtrainingscentrum wordt aangestuurd door een stuurgroep van onderwijs (Landstede), een 

                                                        
1 Zorg gericht op (1) de kwaliteit van bestaan, (2) zelforganisatie van medewerker en cliënt, (3) werken in een 
netwerk, (4) nieuwe technologie, (5) meer met minder, (6) nieuwe functies. Uit: Paper Vernieuwend zorgen 
Vilans. 
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zorgorganisatie (IJsselheem), een zorgtechnologiebedrijf en de directeur van de coöperatieve 
vereniging het Health Innovation Park (HIP), dat weer wordt aangestuurd door vertegenwoordigers 
van gemeenten, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en technologiebedrijven.   

Visie 
Het zorglandschap van 2025 zal er naar verwachting compleet anders uitzien. Er is een fundamentele 
omslag gaande in de samenleving, bij burgers en dus ook in het denken en handelen in de zorg, voor 
wat betreft de waarden die aan kwaliteit van leven en zelfregie worden toegekend. Macro-
economisch zijn er ontwikkelingen ingezet (bezuinigingen en decentralisatie, verwachtingen ten 
aanzien van zelfredzaamheid van burgers en hun netwerk) die deze omslag verder aanscherpen. Dit 
complex van ontwikkelingen beïnvloedt de samenleving, de burger én ook het vakmanschap en de 
mogelijkheden van de zorgmedewerker.  
 
De veranderende samenleving wordt gekenmerkt door de nadruk op andere waarden: kwaliteit en 
zinvolheid van leven komen voorop te staan, veerkracht en vitaliteit is belangrijker dan een focus op 
ziekte of klachten, eigen regie en verantwoordelijkheid van de cliënten staat voorop. Zorg wordt 
dichter bij cliënten en met inzet van hun persoonlijke netwerk/mantel/familie vormgegeven. Daarbij 
is de cliënt veel meer leidend en de zorgmedewerker faciliterend. 
 
Daarmee verandert ook de definitie van gezondheid: “Gezondheid is het vermogen zich aan te 
passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van 
het leven.” (Machteld Hubers, promotieonderzoek gefinancierd door ZonMW).  
 
Wat is de rol van de zorgmedewerker van de toekomst binnen deze ontwikkelingen? 
Deze veranderende rol van zorgmedewerkers is geïnventariseerd in het white paper ‘Vernieuwend 
Zorgen’, dat Vilans publiceerde. Deze veranderingen in de zorg vergen ook van de zorgmedewerker 
een andere attitude ten aanzien van werk en cliënten. En zij brengen nieuwe vragen met zich mee: 

 Hoe zorg overeind te houden wanneer het voelt alsof er minder ‘gezorgd’ kan worden of 
minder zorg beschikbaar is? Waarbij de opdracht is om ‘meer met minder’ te doen?  

 Hoe cliënt, familie en het netwerk betrekken?  

 Hoe kwaliteit en zinvolheid van leven bespreekbaar te maken?  

 Hoe om te gaan met een grotere diversiteit aan, deels zeer mondige cliënten?  

 Hoe te reflecteren op het eigen handelen in termen van ‘het goede doen’?  

 Hoe daarbij ook samen te werken in een netwerk en met andere aanbieders? En:  

 Hoe kunnen deze ambitieuze doelstellingen waargemaakt worden met een populatie 
medewerkers die deze ‘nieuwe’ uitgangspunten persoonlijk wellicht nog niet draagt?  

 Hoe kun je de technische mogelijkheden adequaat inzetten in de zorg? 

 Hoe gaan medewerkers zorg verlenen in een context die er meer en meer gaat uitzien als 
een commerciële markt, wat ook allerlei fluctuaties oplevert in de hoeveelheid werk? 
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Vakmanschap in de zorg verandert 
Vakmanschap krijgt een andere invulling. De relatie van de zorgmedewerker met allereerst de cliënt, 
dan diens netwerk en familie, dan met het team of netwerk van collegae zorgverleners is leidend in 
het antwoorden op een zorgbehoefte van cliënten. De zorgmedewerker wordt ‘enabler’ van de 
zelfregie van cliënten en zoekt op een gelijkwaardige en professionele wijze het contact en de 
afstemming met cliënten. De communicatie is gericht op zelfstandigheid waar het kan en meer zorg 
waar het echt nodig is. Het sociale netwerk wordt betrokken. Verantwoordelijkheden komen lager in 
de organisatie te liggen, hetgeen meer eigenaarschap en ondernemerschap van de medewerkers 
vraagt. In de diversiteit aan vragen die op medewerkers af komen is reflectief vermogen van belang 
om steeds de vraag te kunnen beantwoorden: is dit het goede om te doen. Technologie zal hierin 
een steeds belangrijker rol spelen in zowel zorg op afstand als ‘cliënt-empowerment’.  
 
De omslag in de zorg veronderstelt een fundamenteel andere basisattitude en rol van medewerkers. 
Daarvoor is een proactieve afstemming nodig tussen onderwijs en toekomstige werkgevers / 
zorgaanbieders via wie de huidige snelle ontwikkelingen een plek krijgen binnen opleiding en werk.  

Missie 
Om mee te gaan in de veranderingen in de zorg moeten beroepsonderwijs, zorginstellingen en 
bedrijven nu kiezen voor een integrale aanpak van ervaringsgericht werkplekleren als dé manier om 
de veranderingen in de zorg te vertalen naar toekomstbestendige zorgmedewerkers en 
zorgorganisaties. Ervaringsgericht leren sluit aan bij de laatste inzichten over de effectiviteit van 
leren, van medewerkers en studenten zowel als organisaties. 
 

 Integraal: Onderwijs en zorg trekken samen op om de nieuwe werkpraktijk te ontwikkelen. 
Nieuwe inzichten krijgen onmiddellijk een plaats in het echte leven van cliënten, het 
onderwijsaanbod én in de betrokken organisaties. 

 Ervaringsgericht: het hoogste leerrendement wordt behaald wanneer deelnemers (zowel 
studenten, zorgmedewerkers als cliënten) vanuit de concrete ervaring / werkelijkheid 
nieuwe inzichten en ervaring opdoen.  

 Werkplekleren: Deze ontwikkeling geven we vorm in het dagelijks leven en werk, in nieuwe 
samenwerkingen tussen onderwijs en zorgorganisaties. Het leren speelt daarmee direct in op 
regionale ontwikkelingen in gezondheid, zorgbehoefte en technologie.  

 
Door deze PPS, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma Human Capital Agenda Health regio 
Zwolle, werken we in en toe naar een omgeving waar: cliënten centraal staan, zorgvragen ‘op maat’ 
worden beantwoord en waarbij zelfregie en kwaliteit van leven voorop staan alsmede andere 
vormen van samenwerking tussen cliënt, zorgmedewerker, diens team en organisatie, leerling, 
familie, sociaal netwerk en wijk en waarbij de inzet van techniek wordt benut. Op deze wijze geven 
we optimaal antwoord op de veranderende vraag vanuit samenleving, politiek en werkveld. 

Het zorgtrainingscentrum 
De partners willen integraal, ervaringsgericht werplekleren onderbrengen in het 
zorgtrainingscentrum. In dit centrum ontstaat een rijke verzameling vernieuwende werkwijzen 
rondom zorgvragen en actuele thematiek (technologie, ethiek/moreel beraad, zelfregie, kwaliteit van 
bestaan, ondernemerschap, samenwerking, betrekken van familie en netwerk, reflectief vermogen, 
organisatievragen), intramuraal en in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan: 

 Een extramurale zorgvragende met dementie, die naar de dagbehandeling gaat,  

 Een zorgvragende met vergevorderde dementie die in een intramurale instelling wordt 
behandeld; 
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 Een cliënt met een multicomplexe zorgvraag;  

 Een extramurale cliënt met een beginnende zorgvraag. 
 
Rond deze casuïstiek worden alle aspecten van leren, werken en ontwikkelen behandeld. Centraal 
staat ervaringsleren via onderdompeling, introspectie, internalisering, intervisie, training en 
coaching. De proeftuinen zijn een vertaling van de uitvoeringsagenda en krijgt vorm in een 
experimentele uitvoering: het zorgtrainingscentrum. Deze proeftuinen zijn experimenteel en worden 
door continue evaluatie up to date gehouden. Zo sluiten we direct aan op het veranderende 
zorglandschap.  
 

 
 

 
 
 
Het centrum organiseert zich in de vorm van drie labs waarin nieuwe competenties in een hybride 
leerwerkomgeving worden aangeleerd. De thema’s van deze labs staan omschreven in het volgende 
hoofdstuk.  
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Doelstellingen / thema’s 
 
Het plan van Landstede en haar partners wil bijdragen aan de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt. De zorg moet meer cliëntgericht worden, gaat zich meer organiseren in de wijk en 
nieuwe technologieën doen hun intrede. Deze vragen en ontwikkelingen willen de partners een plek 
geven in het PPS. Door te investeren in huidige en toekomstige medewerkers die in staat zijn zich in 
te leven in hun cliënten, samen te werken over de grenzen van hun professie en nieuwe technieken 
toe te passen in hun werk. Daartoe wordt een innovatief zorgtrainingscentrum met drie skill-labs 
opgezet rond de volgende thema’s:  

 cliënt-centrale zorgverlening in het zorg-ethisch lab; 

 grenzeloze samenwerking in het wijkzorglab;  

 zorgtechnologisch lab zorg, ICT en technologie. 
 
1. Belevingsgerichte zorgverlening in het zorg-ethisch lab  
In het zorg-ethisch lab kunnen zorgverleners “nieuwe stijl” zich ontwikkelen. In het lab werken 
onderwijs (mbo en hbo) en zorgorganisaties nauw samen: Via een korte ervaringsstage doen 
toekomstige zorgverleners ervaring op met het vak en ervaren huidige zorgverleners zelf hoe het is 
om zorgafhankelijk te zijn. Studenten leveren zorg, krijgen hier feedback op en reflecteren op eigen 
handelen. Docenten leren autonomie te respecteren en regie bij de cliënt te laten. Zorgverleners - 
van directie tot de zorgverleners op de werkvloer – ervaren lijfelijk wat het betekent als er wel of niet 
op behoeftes wordt ingespeeld, hoe het is om verzorgd te worden met verschillende (innovatieve) 
middelen en materialen en welke effect een bepaalde beroepshouding op hen heeft. Ze krijgen op 
deze manier nieuwe inzichten en leren zich verplaatsen in en goed te luisteren naar de cliënt. 
Zorgverleners, managers en andere beroepsgroepen leren door reflectie op hun ervaring kunnen hun 
zorg verbeteren en studenten krijgen feedback van zorgverleners en leren daardoor de autonomie 
van de cliënt te respecteren.  
 
De simulatie wordt ingericht op basis van actuele vragen en inzichten uit de zorg: in de veranderde 
zorg is de werkdruk enorm en staat de relatie met de cliënt onder spanning. Belevingsgerichte zorg 
gaat ervan uit dat de zorgverlener in samenspraak met cliënt/familie probeert te ontdekken welke 
zorg nodig is én welke zorg goed aansluit op de wereld en verwachtingen van de cliënt en zijn/haar 
familie. Er vindt dialoog plaats, regie bij de cliënt wordt gestimuleerd en de autonomie wordt 
gerespecteerd. Deze gedachtegang wordt ervaren en aangeleerd in het zorg-ethisch lab. 
 
Hoe gaat het zorg-ethisch lab in zijn werk? 
In het zorg-ethisch lab wordt gewerkt met inleefsessies. Per inleefsessie wordt een groep van acht 
tot tien zorgverleners, ook wel simulanten, verzorgd door acht tot tien studenten en/of bestaande 
medewerkers van verschillende beroepsopleidingen / niveaus. Het gaat om de volgende opleidingen: 
Verpleegkundige mbo niveau 4 en hbo niveau 5, verzorgende mbo niveau 3, helpende mbo niveau 2, 
Medewerker maatschappelijke zorg mbo niveau 3 en 4. Dit gebeurt gedurende 2 dagen en de 
tussenliggende nacht. Na afloop volgen een feedbacksessie en ethische reflectie en na zes tot acht 
weken een terugkomsessie. 
 
Het aanbod in het zorg-ethisch lab is gericht op zorgverleners, begeleiders, managers in de zorg, 
artsen, studenten en docenten.  
 

 Doel: Verbeteren van zorg via ervaringsgericht leren aan de hand van actuele ontwikkelingen en 
vraagstukken, zoals deze ten gevolge van de ontwikkelingen binnen de zorg en welzijnssector naar 
voren komen en waarop de zorg en welzijnsorganisaties hun ziens- en werkwijze op aan willen passen 
of aangepast hebben. Deze aanpassingen kunnen in het zorg-ethisch lab ingebracht en uitgewerkt en 
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doorleefd worden. Deze doelstelling maakt deel uit van het overkoepelende doel van het 
uitvoeringsprogramma van de human capital agenda regio Zwolle ondergebracht bij het HIP.  

 Partners: Alle intra- en extramurale zorgorganisaties uit de regio Zwolle, relevante 
onderwijsorganisaties, bedrijven die zich bezig houden met zorginnovatie: Medrie, Vogellanden, Isala, 
Icare, Viaa, Deltion, IJsselheem, Zonnehuisgroep IJsselVecht, coöperatieve vereniging HIP, gemeente 
Zwolle, gemeente Ommen/Hardenberg, sociale wijkteams Zwolle en ouderenorganisatie PCOB.  

 Studenten: Alle studenten Verpleegkundige HBO niveau 5, Verpleegkundige MBO niveau 4, 
Verzorgende niveau 3, Helpende niveau 2, Medewerker maatschappelijke zorg  niveau 3 en 4. Deze 
activiteit richt zich in ieder geval op alle generieke kwalificaties en de kwalificaties die een relatie 
hebben met stimuleren en omgaan/bejegenen van zorgvragers/patiënten en cliënten.  

 Werkenden: Elk jaar doen professionals vanuit diverse geledingen uit de organisatie (van werkvloer 
tot directie) uit de zorg mee. Het gaat in ieder geval om de beroepsgroepen verplegenden en 
verzorgenden. In een later stadium wordt deze scope uitgebreid naar een bredere verzameling van 
beroepsgroepen.  

 Docenten: Elke docent van de opleiding VP, VZ en MZ beleeft een inleefsessie en is betrokken bij het 
lab. Daarmee raken docenten bekend met deze nieuwe manier van werken en wordt de aansluiting bij 
het werkveld versterkt.  

 Methode: De inleefsessies zijn eerder met succes toegepast in een consortium van onderwijs en zorg 
in Zeeuws-Vlaanderen door sTimul Nederland. Landstede neemt de visie, werkwijze en merknaam van 
sTimul over en laat zich in het invoeringstraject begeleiden door sTimul.  

 Infrastructuur: Het zorg-ethisch lab wordt georganiseerd in een gebouw of vleugel/afdeling van een 
zorginstelling met 5 zorgkamers met aangrenzende badkamer, keuken, zusterpost, slaapplaats voor 
studenten met badkamer, leslokaal/conferentieruimte. Het lab biedt ruimte voor 10 studenten, 10 
werkenden, 2 docenten/begeleiders. Per keer nemen gemiddeld 8 studenten en 8 werkenden deel. 

 Kosten en verdienmodel: huur, materiaalkosten en loonkosten. Eerst uit opstartmiddelen, daarna uit 
reguliere bekostiging van studenten en bijdragen door zorgorganisaties voor (verplichte en 
geaccrediteerde) scholing van werkenden.  

 Investering door zorgorganisaties /bedrijven: kosten voor voorbereiding en projectcoördinatie.  

 Verwachte opbrengsten partners: Verbetering zorgverlening, snellere aanpassing aan zorg nieuwe 
stijl, ook door het management, betere bejegening van zorgvragers, afgestemd op de zorg “nieuwe 
stijl”. 

 Onderzoek: Zorgverleners worden gevolgd en resultaten worden gemeten aan de hand van onderzoek 
en evaluaties. Dit gaan de aangesloten Hbo-opleidingen uitvoeren samen met het team zorg-ethisch 
lab. 

 Verspreiding: Deze onderzoeken worden gedeeld via de coöperatieve vereniging HIP, waarin 
zorgorganisaties, scholen en bedrijven uit de regio Zwolle zijn vertegenwoordigd.  

 Organisatie: Het team zorg-ethisch lab bestaat uit een projectleider, docenten van Landstede, 
begeleiders van sTimul, betrokkenen en excellente medewerkers uit het werkveld en onderzoekers 
van de Hbo-opleidingen. Vanaf maart 2015 wordt proefgedraaid om betrokkenen kennis te laten 
maken met de methode, de aanpak aan te scherpen en inzichten op te doen voor het onderzoek dat 
wordt gedaan. In schooljaar 2015/2016 worden docenten getraind en wordt het curriculum 
aangepast. In schooljaar 2016/2017 is het lab voor het eerst volledig operationeel. In dat jaar worden 
320 studenten en zorgprofessionals getraind. Dit jaar groeit naar 640 in de daarop volgend jaren 
(2017/2018, 2018/2019). Vanaf 2019/2020 wordt het zorg-ethisch lab volledig gefinancierd vanuit 
eigen middelen.  

 Planning en mijlpalen: 
o Maart 2015: locatie zoeken.  
o 24 maart 2015: werkveldbijeenkomst bij Landstede Fuchsiatraat Zwolle 
o April 2015: communicatieplan (website, nieuwsbrief, HIP, Twitter, Facebook, 

communicatiekanalen werkgeversvereniging Zorg en Welzijn) 
o September 2015 – februari 2016: Drie “proef-“inleefsessies met werkveld en cliënten 

gedurende drie weekenden. 
o Vanaf april 2015: ondersteuning, begeleiding, coördinatie en opleiding door sTimul (8 dagen 

op jaarbasis gedurende de eerste 2 jaar). 
o Vanaf april 2015 tot en met mei 2016: Voorlichtingsrondes medewerkers zorg- en 

welzijnsorganisaties en onderwijsteams Landstede.  
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o Vanaf april 2015 tot en met mei 2016: Scholingsplan docenten.  
o Mei/juni 2015: Inrichting ruimte. 
o Vanaf mei 2015: personeel werven en scholen.  
o Vanaf september 2015: HBO werkt de onderzoeksopzet uit. 
o Vanaf schooljaar 2015/2016: curriculum aanpassen met onderwijsteams.  
o Augustus 2016 – juli 2017: 20 zorg-ethische inleefsessies 
o Augustus 2016: start onderzoek door HBO.  
o December 2016: eerste evaluatie en onderzoeksresultaten.  
o Doorlopend: accountmanagement en werving partners, drie-maandelijkse evaluaties en 

bijstellingen.  
o Vanaf augustus 2017-september 2018: 40 zorg-ethische inleefsessies 
o Vanaf augustus 2019: zorg-ethisch lab wordt volledige gefinancierd vanuit eigen middelen.  

 
2. Grenzeloze samenwerking in het wijkzorglab  
De zorg is zich al enige tijd zich aan het voorbereiden op de wijzigingen die zich de komende jaren in 
de zorg zullen voltrekken. Kernmerken van de zorg van de toekomst zorg zijn:  

 het centraal stellen van de eigen kracht van zorgvrager;  

 de scheiding van woon- en zorgindicatie;  

 extra- en transmuralisering; 

 de toename van niet geïndiceerde zorg; 

 een integrale benadering van de zorgvraag met aandacht voor zorg, wonen en welzijn en 
overige diensten; 

 de scheiding tussen formele en informele zorg en verschillende zorgdisciplines vervaagt; 

 marktwerking en ondernemerschap; 

 intensieve samenwerking met de gemeente als gevolg van de nieuwe 
verantwoordelijkheidsverdeling die daar ontstaat; 

 preventie is belangrijk; 

 áls mensen dan ziek zijn, verschuift de nadruk van beter maken (eindeloos inzetten dure 
ingrepen), maar kijken naar vitaliteit en veerkracht mét ziekte.  

 
Cliënten gaan zelf benoemen en (mede) organiseren wat ze nodig hebben, wonen en zorg worden 
apart aangeboden, meer zorg wordt thuis en in de wijk georganiseerd in netwerken van professionals 
en mantelzorgers en de grenzen tussen disciplines vervagen. Voor zorgvragers wordt het van belang 
hun eigen kracht en (lokale) netwerk te ontwikkelen. Voor zorgaanbieders betekent het dat er niet 
meer als vanzelfsprekend gebruik wordt gemaakt van hun aanbod, dat ze te maken krijgen met 
complexere zorgvragen, dat samenwerking met anderen belangrijker wordt en dat meer zorg thuis 
en in de wijk wordt verleend.  
 
Het beroep van zorgprofessional verandert en Landstede en haar partners willen medewerkers van 
de toekomst opleiden die op hun plek zijn in deze nieuwe omgeving. Zorgprofessionals van de 
toekomst moeten:  

 Uitgaan van de eigen kracht van de zorgvrager en de autonomie en keuzevrijheid stimuleren; 

 Omgaan met niet geïndiceerde zorgvragen; 

 Ondernemend zijn;  

 Samen kunnen werken in netwerken van verschillende disciplines, niveaus en formele en 
informele zorg; 

 Iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken beter maken; 

 Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen; 

 Graag goede kwaliteit van zorg leveren (met minder middelen); 

 Streven naar tevreden cliënten; 

 Betrekken van mantelzorg en familie; 

 De zorg betaalbaar houden. 
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Hoe werkt het wijkzorglab? 
Om zorgverleners van de toekomst op te leiden kiest Landstede met haar partners voor een aanpak 
waarin onderwijs en praktijk zijn verweven. Het wijkzorglab faciliteert praktijkleren in een realistische 
context. Multidisciplinaire teams van zorgprofessionals, docenten en studenten van verschillende 
niveaus worden aan het werk gezet met waarin zij gezamenlijk te maken krijgen met al deze 
facetten: omgaan met niet geïndiceerde zorgvragen, het leren ontwikkelen en activeren van formele 
en informele netwerken rond de zorgvrager, ondernemerschap, leren omgaan met verschillende 
disciplines, het kwalitatief goede zorg op maat leveren aan een diverse populatie cliënten (en 
zorgvragen).  
 

 Doel: In het wijkzorglab ontwikkelen professionals in opleiding, jonge professionals, ervaren 
professionals en docenten samen een nieuw te vormen leer- en werkpraktijk.Opleiden van de 
medewerker van de toekomst past in het uitvoeringsprogramma van de human capital agenda van het 
HIP.  

 Partners: Alle intra- en extramurale zorgorganisaties uit de regio Zwolle, relevante 
onderwijsorganisaties, bedrijven die zich bezig houden met zorginnovatie. Medrie, Vogellanden, Isala, 
Icare, Viaa, Deltion, IJsselheem, Zonnehuisgroep IJsselVecht, cooperatieve vereniging HIP, gemeente 
Zwolle, gemeente Ommen/Hardenberg, sociale wijkteams Zwolle en ouderenorganisatie PCOB.  

 Studenten: HBO-V, SPA, SMD, VZ, VP, MMZ, MZ, HZW. In het MBO gaat het om niveau 3 en 4. De 
beroepsprofielen van de commissie Kaljouw zijn richtinggevend, en worden vertaald in beoogde 
resultaten.  
Studenten krijgen in de wijk een andere rol. Zij bouwen mee aan de wijk en vernieuwende 
zorgconcepten. Medewerkers en studenten komen op gelijkwaardiger voet te staan en zijn samen aan 
het leren (bijv. door samen met en rondom de cliënt te werken en middels gemengde 
intervisiebijeenkomsten). In het lab nemen per halfjaarlijkse lichting 10-15- studenten en 10-15 
werkenden deel. Afhankelijk van de resultaten kan de volgende lichting starten en kan het lab 
opschalen. 

 Werkenden: medewerkers zorgorganisaties en begeleiders zorgorganisaties. Het gaat in ieder geval 
om de beroepsgroepen verplegenden en verzorgenden. In een later stadium wordt deze scope 
mogelijk uitgebreid naar een bredere verzameling van beroepsgroepen. 

 Docenten: Gedurende het eerste jaar zijn er minimaal 2 docenten, innovatieve koplopers, die 
gedurende het hele jaar in de praktijk persoonlijk begeleiding geven aan de studenten. Deze docenten 
worden door de zorgpartijen goed gewaardeerd, zijn ondersteunend in het leerproces in de praktijk, 
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en spelen uitstekend in op de praktijkvragen die studenten en zorgaanbieders hebben. Docenten die 
al bezig zijn en beginnen overlappen zodat men elkaar kan helpen / begeleiden Op deze manier wordt 
de betrokkenheid van docenten bij het werkveld vergroot. Er wordt ingezet op een train the trainer 
voor het vergroten van vaardigheden en kennis bij docenten om studenten en medewerkers te 
scholen/ begeleiden in het verlenen van persoonsgerichte zorg en ontwikkelen van ondernemerschap. 

 Methode: Praktijkleren rond/met echte/bestaande cliënten en cliëntvragen, met behulp van zelf 
vastgesteld en ontwikkeld lesmateriaal door onderwijs en werkveld, mbo en hbo en cliënten. Vanuit 
het doel van het lab bepalen deelnemende onderwijs en zorginstellingen gezamenlijk welke methoden 
hier passend zijn. In samenwerking met belangenorganisaties en kenniscentra (Vilans, Calibris, ActiZ, 
V&VN), overheden en bedrijven. Landstede en deelnemende zorginstellingen gaan samen na hoe 
leren, leermiddelen en methodieken eenduidig worden vormgegeven op basis van door de praktijk 
aangedragen methodieken (o.a. persoonsgerichte zorg, Sylviahemmet, model leren in de praktijk 
Friesland College, zorgprofielen hoogleraar Joris Slaets, beroepsprofielen commissie Kaljouw/V&V 
2020). 

 Infrastructuur: De wijkzorglab(s) zijn werkelijke nieuwe wijk-initiatieven, georganiseerd in een wijk of 
dorp, waarschijnlijk in een bestaande nieuwe stijl inlooplocatie,  zoals bijvoorbeeld Heem, Nieuwe 
Haven, Schans of Zwartewaterland.  

 Kosten en verdienmodel: Kosten: conceptuitwerking, langsgaan best practices, zowel in termen van 
methodieken, als ook initiatieven die vergelijkbaar zijn (we kunnen gebruik van de ervaringen van het 
Friesland College); ontwikkeling aanpak en lesmateriaal, projectmanagement, gebruik, inrichting en 
aanpassingen ruimtes, inzet medewerkers, docenten. Inkomsten: scholing van werkenden.  

 Investering door organisaties / bedrijven: inrichting, technologie (HIP-partners), fysieke ruimte. 
(IJsselheem, zo mogelijk ook woningbouwcoöperaties) 

 Verwachte opbrengsten partners: Adequaat toegeruste docenten, begeleiders, studenten en 
medewerkers die in staat zijn om de zorgvrager als regisseur te zien óf hem/haar daarin te stimuleren, 
die een passende aanpak en reflectief vermogen hebben, die goed multidisciplinair kunnen 
samenwerken, regelarm functioneren en mogelijkheden zien in het netwerk van wijk, mantel, zorg- of 
bedrijfsmatige aanbieders. Een sterke inhoudelijke en procesmatige borging in zowel betrokken 
onderwijsinstellingen als bij de zorgaanbieders, van de benodigde attitude en competenties, de 
gebruikte kennis en methodologie én van vernieuwende zorgprocessen.  

 Onderzoek: Aangesloten HBO instellingen doen onderzoek en meten resultaten. Dit wordt vanuit de 
projectgroep en in overleg met de stakeholders georganiseerd. Richtinggevend zijn de doelstellingen 
met/voor cliënten in termen van autonomie, kwaliteit van leven, gebruik van technologie, mogelijk 
afnemende zorgvraag door meer preventie én meer sociale cohesie, de doelstellingen van 
zorgaanbieder en verzekeraar, zoals efficiëntere en dus kostenbewuste zorgprocessen/aanbod én de 
doelstellingen van de onderwijsinstellingen: studenten komen op de arbeidsmarkt met een up-to-date 
‘aanbod’ van inzicht en vaardigheden.  

 Verspreiding: De opgedane expertise en inzichten zullen op velerlei manieren worden verspreid: door 
regionale kennisuitwisseling-bijeenkomsten, ook met en voor andere zorgaanbieders, bedrijven en 
onderwijsinstellingen; door de mogelijkheid om mee te draaien in het wijkzorglab; door landelijke 
publicaties van onderzoek en bevindingen, samen met aangesloten expertisepartners zoals Vilans, 
Actiz, V&VN, etcetera.  

 Organisatie: IJsselheem en Landstede voorzien gezamenlijk in een projectleider. In een 
klankbordgroep wordt naast het projectteam een vertegenwoordiging opgenomen van alle 
stakeholders: wijk, zorg, wonen, veiligheid, onderwijs. 

 Planning en mijlpalen: (N.B.) Deze grove tijdlijn wordt vanuit de betrokken instellingen verfijnd 
gedurende de eerste fase van het project. 

o Eind februari 2015: Projectteam en klankbordgroep in place.  
o Eind april 2015: Concept-ontwerp met beoogde resultaten en tussenstappen gereed, 

rondgang best practices gereed, update aan partners, regioprognose cliëntenprofielen 
gereed, communicatieplan (website, nieuwsbrief, HIP, Twitter, Facebook, 
communicatiekanalen werkgeversvereniging Zorg en Welzijn).  

o Vanaf september 2015: Aanvliegroute binnen onderwijs- en zorgorganisaties uitzetten en 
organiseren: informeren en betrekken medewerkers en studenten, ontwikkelen lesmateriaal, 
ontwikkelen website, inrichten evaluatiestructuur en feedbackloops richting organisaties, 
uitwerken onderzoeksopzet; Voorlichtingsrondes medewerkers zorg- en welzijnsorganisaties, 
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onderwijsteams Landstede, andere betrokken organisaties; Scholingsplan docenten; 
Curriculum scholen aanpassen en voorbereiden op kwalificatiedossiers;  

o Eind november 2015: Wijkzorglab gereed; fysieke locatie ingericht, wijk betrokken; casuïstiek 
en simulaties gekozen dan wel ontwikkeld. 

o Januari 2016: Afronden train the trainer van docenten, medewerkers, coaches en managers. 
In multidisciplinaire aanpak; borging organiseren/finetunen: in kwalificatiedossiers, met 
V&VN. Samenhangende interventies organisatie en medewerker tbv verduurzaming 
(organisatie)ontwikkeling betrokken instellingen;  

o Tot mei 2016: Pilots met alle betrokkenen. Managers en medewerkers nemen deel in 
multidisciplinaire groepen;  

o De werkwijze van het wijkzorglab wordt nog nader ingericht. In het lab nemen per lichting 10-
15- studenten en 10-15 werkenden deel. Afhankelijk van de resultaten kan de volgende 
lichting starten en kan het lab opschalen. In de proefperiode 2015/2016 wordt geoefend met 
de eerste lichting, in 2016/2017 40 deelnemende studenten en 40 werkenden. Op basis van 
een evaluatie kan dit worden opgeschaald. Bij elk team begeleiden meerdere docenten en 
een ervaren medewerker van een van de deelnemende zorginstellingen.  

o Vanaf september 2017: Uitvoeren: verduurzaming middels betalende deelnemers 
introduceren en projectorganisatie omzetten in staande organisatie.  

o Gehele periode: Parallel proces van communicatie intern, stakeholders, extern, gasten uit 
andere regio’s , verduurzaming middels betalende deelnemers, organisatie daarvan, etc.. 
Gehele periode: Methodieken en onderzoeken inzetten om business case te versterken en op 
effect te toetsen. Eerste publicaties zomer 2016.  

 
3. Innovatief vakmanschap in het zorgtechnologisch lab zorg, ICT en technologie  
Innovatie, technologie en ICT komen steeds centraler te staan in het beroep van verzorgende. 
Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op diagnostiek en behandelmethoden zijn 
bijvoorbeeld: 

 Nieuwe meetinstrumenten, zelfhulpapplicaties, mobiele applicaties; 

 Methoden om zorginformatie op te slaan en te delen tussen zorgvrager en verlener en in de 
keten;  

 Zelfmanagement, zelfdiagnose en zorg op afstand; 

 Technologie, sensoren en alarmering in de woonomgeving (domotica) om langer veilig thuis 
te kunnen wonen.  

 
Deze ontwikkelingen betekenen dat een deel van het werk wordt vervangen en dat zorgontvangers, 
zorgprofessionals en mantelzorgers goed uit de voeten moeten kunnen met deze technologieën. 
Landstede wil met haar opleidingen in de zorg en in de ICT bijdragen aan de implementatie en 
acceptatie van deze technologische toepassingen. Dat vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.  
 
Hoe werkt het zorgtechnologisch lab? 
Het zorgtechnologisch lab werkt volgens het principe van onderzoekend leren en verbindt daarbij de 
binnen- en buitenschoolse omgeving. Onderzoek is een onderdeel van het curriculum 
(kwalificatiedossiers) en zo ook de toepassingen van technologische hulpmiddelen. Het toepassen 
van ICT en technologische hulpmiddelen is ook een item in het curriculum en zal met de herziene 
kwalificatiestructuur als keuzedeel worden aangeboden binnen het MBO. In teams van docenten en 
studenten (mbo, hbo) worden door middel van interviews de zorgvragen van cliënten onderzocht in 
de praktijk. De uitkomsten zullen daaropvolgend worden besproken met de desbetreffende 
zorgorganisaties en partners. Het doel om cliënten zo efficiënt mogelijk te kunnen ondersteunen in 
hun ‘beperking’ zou daarmee behaald moeten worden. 
 

 Doel: studenten en professionals (bestaande medewerkers) komen in aanraking met nieuwe 
methoden en technieken en doen onderzoeks- en ICT-vaardigheden op zodat zij signaleren en/of deze 
materie kunnen toepassen in de branche waarin zij werkzaam zijn of stage benutten. Dit sluit aan op 
het uitvoeringsprogramma van de human capital agenda van het HIP.  
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 Partners: alle intra- en extramurale zorgorganisaties uit de regio Zwolle, relevante 
onderwijsorganisaties, bedrijven die zich bezig houden met zorginnovatie, ICT-partners (Xando, 
Impres), andere technologiepartners (Salland Electronics, Breman, Philips), Medrie, Vogellanden, Isala, 
Icare, Viaa, Deltion, IJsselheem, Zonnehuisgroep IJsselVecht, coöperatieve vereniging HIP, gemeente 
Zwolle, gemeente Ommen/Hardenberg, sociale wijkteams Zwolle en ouderenorganisatie PCOB. 

 Studenten: studenten binnen de Zorg en Welzijn opleidingen en ICT (applicatie-beheer en 
netwerkbeheer) niveau 4 studenten MBO/HBO. Aan de herziene kwalificatiedossiers zijn keuzedelen 
gekoppeld, naast de basis en profielkerntaken. Voor het MBO gelden verschillende niveaus te weten 
2,3 en 4. De tijd die studenten besteden aan het toepassen van technologische hulpmiddelen en 
onderzoek varieert van 30 uur (MBO) tot 500 uur (HBO) in het basiscurriculum. Voor de keuzedelen 
Zorg en Technologie komen daar voor niveau 2 240 SBU’s (studiebelastingsuren) en voor de niveaus 3 
en 4 resp. 480 SBU’s extra voor op het totale opleidingsprogramma en daarmee opleidingsduur. De 
opleiding ICT zal bij het SBB een aanvraag indienen om de keuzedelen Zorg en Technologie te 
koppelen aan de dossiers behorende bij deze opleiding. De vastgestelde keuzedelen Zorg en 
Technologie en de daarbij behorende zorgdossiers zijn te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl. In 
totaal behoren 2150 studenten tot de doelgroep van dit lab. De scholingen/ trainingen zullen in 
combinatie worden opgezet en gegeven met professionals die al werkzaam zijn in de Zorgbranche. 
Van deze uren werken ze per student naar schatting 8 uur in het zorgtechnologisch lab samen met 
werkenden. Als er tegelijkertijd 5 studenten aan de slag zijn is de capaciteit van het lab 25 studenten 
per week of wel 1000 per jaar. Daarnaast zullen 200 werkenden per jaar deelnemen. 

 Werkenden: Medewerkers worden geschoold / getraind in het toepassen van de nieuwste technieken 
binnen hun huidige (of toekomstige) werkomgeving. Het gaat in ieder geval om de beroepsgroepen 
verplegenden en verzorgenden. In een later stadium wordt deze scope uitgebreid naar een bredere 
verzameling van beroepsgroepen/zorgsectoren.  

 Docenten: scholing op het gebied de nieuwste technologieën en de toepassingen daarvan d.m.v. 
docentstages, informatiebijeenkomsten en training door technologieleveranciers. 

 Methode: Onderzoekend leren door middel van zelf ontwikkeld lesmateriaal ontwikkeld door 
onderwijs en werkveld, mbo en hbo. Om deze lesmaterialen en middelen te ontwikkelen is 
ontwikkeltijd nodig door constructeurs te weten: eerste jaar: 10 dagdelen door docenten ( Zorg en ICT 
docent). Er zullen ook 2 personen van het werkveld (ICT en Zorg) betrokken worden wat totaal 2 
dagdelen per jaar zal betreffen. De daarop volgende jaren: 2 dagdelen per persoon, per jaar.  

 Infrastructuur: Het zorgtechnologisch lab zorg, ICT en technologie wordt onderdeel van het 
zorgtrainingscentrum. Hiervoor is nodig: een of meerdere ‘huiskamers’ ingericht door ICT/Techniek 
bedrijven waar studenten en professionals getraind kunnen worden en kennis kunnen maken met de 
nieuwste technieken; onderzoeksruimte. De opstelling wordt op regelmatige basis bijgesteld op basis 
van innovaties in het veld. Zorg- en technologiebedrijven verzorgen de inrichting houden deze jaarlijks 
up-to-date. Doelstelling is zowel kennismaken met de nieuwste technologische hulpmiddelen. De link 
naar het Zorg ethisch lab is dat ook tijdens de inleefsessies de geteste technologie wordt ervaren door 
simulanten en toegepast door de verzorgenden. 

 Kosten en verdienmodel: ontwikkelen en bijstellen van lesmateriaal door onderwijs (mbo en hbo) en 
werkveld. Jaar 1 onderwijs: 10 dagdelen door docenten zorg en ict. Jaar 1 werkveld: 2 dagdelen. 
Daarop volgend: 2 dagdelen per persoon per jaar. Daarnaast: facilitair management (1fte), trainers 
(1fte). Eerst uit opstartmiddelen, daarna uit reguliere bekostiging van studenten en bijdragen door 
zorgorganisaties voor (verplichte en geaccrediteerde) scholing van werkenden. 

 Investering door organisaties/bedrijven: Inrichting van de ruimte op regelmatige basis, instrueren van 
docenten. Waarbij Windesheim en haar lectoraat ICT en haar jarenlange samenwerking met de 
hoogleraar op dit zelfde gebied bij de TU Twente een belangrijke aanjagende en faciliterende rol kan 
hebben. 

 Verwachte opbrengsten partners: het zorgtechnologisch lab vormt demonstratie- en testfaciliteit 
waar nieuwe inzichten worden opgedaan en nieuwe technieken in praktijk worden gebracht en wordt 
zowel door onderwijs als werkveld ingezet als trainingscentrum om daarmee nieuwe technische 
mogelijkheden te kunnen testen en het adaptieproces van deze technische mogelijkheden zowel aan 
de cliënten kant als aan de studenten/medewerker kant te optimaliseren. 

 Onderzoek: Onderzoek naar wensen en behoeften van ICT/ technologische hulpmiddelen in de 
zorgsector (intra en extramuraal) door studenten maakt deel uit van de opzet. HBO en MBO studenten 

http://www.kwalificatiesmbo.nl/
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zullen de onderzoeksvragen gaan formuleren. Door de uitkomsten van deze onderzoeken zal er een 
directe verbinding zijn tussen de werkvelden ICT/Techniek, Zorg en Onderwijs.  

 Verspreiding: De resultaten zullen gedeeld worden tijdens de HIP bijeenkomsten en op de 
kennisdelingsbijeenkomsten op het MBO en HBO en via de WGV Zorg en Welzijn. 

 Organisatie: Het team bestaat uit een projectleider, docenten van de betrokken MBO en HBO scholen 
en een onderzoeker van het HBO. De instructeur van dit lab zal een directe schakel zijn tussen 
onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en bedrijven en hiervoor 1 x per periode van 4 weken een 
overleg plannen  

 Planning en mijlpalen:  
o Projectgroep formeren met daarin: 1 persoon ICT/Techniek bedrijf, 1 persoon HBO, 1 

persoon MBO, 2 personen zorgorganisaties 
o Mei/juni 2015: kennismaking projectleiding en partners en themakeuze voor de eerste 

opstelling (projectgroep) 
o Augustus – december 2015: ontwerp van de eerste opstelling in het lab 
o November/december 2015: informatiebijeenkomst docenten (20 hbo en 20 MBO) en 

instellingsmedewerkers (50 uit verschillende zorgorganisaties) en ophalen input  
o Januari – maart 2016: bijstellen plan van aanpak en informatiebijeenkomst II (50 

afgevaardigden MBO/HBO/Zorgorganisaties) 
o April – juni 2016: inrichting van het lab, aanpassingen curriculum, formeren pilotgroep 

studenten, docenten en zorgprofessionals.  
o September 2016: start  
o November/december 2016: evaluatie en bijstellen (twee maal per jaar herhalen). 
o Vanaf augustus 2018: het lab wordt volledige gefinancierd vanuit eigen middelen.  

Kwalificaties 
Dit programma zich in het mbo op de volgende kwalificaties: 

 
Crebo Kwalificatie Niveau 

   

92640/22189 Helpende Zorg & Welzijn 2 

92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 3 

95530/22190 Verzorgende-IG 3 

22195 Maatschappelijke Zorg 3/4 

92631 Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker jeugdzorg) 4 

92661 Maatschappelijke Zorg (Medewerker gehandicaptenzorg) 4 

92662 Maatschappelijke Zorg (Medewerker volwassenenwerk) 4 

92670 Sociaal-maatschappelijke dienstverlening 4 

95520/22191 MBO-Verpleegkundige 4 

95311 Applicatie- en mediaontwikkeling (Applicatieontwikkelaar) 4 

95321 ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) 4 

95323 ICT- en mediabeheer (Netwerkbeheerder) 4 

 
 

Organisatie / governance 
Het PPS-zorgtrainingscentrum wordt aangestuurd door een stuurgroep. In het PPS werken onderwijs, 
zorgorganisaties en bedrijven samen. De samenwerkingsovereenkomst maakt duidelijk dat de 
volgende organisaties zich vanaf de aanvang inzetten voor het zorgtrainingscentrum: 

 ROC Landstede 

 ROC Deltion 

 ROC Menso Alting 
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 Alfa College 

 ROC Friese Poort 

 Viaa 

 Health Innovation Park 

 Isala 

 Woonzorgconcern IJsselheem 

 De Volgellanden, centrum voor revalidatie 

 Medrie Huisartsenzorg 

 Zonnehuisgroep IJsselVecht 

 Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

 Icare 

 Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost 

Vrijwel alle zorgorganisaties zijn lid van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.  
 
Daarnaast nemen verschillende zorg-technologische bedrijven deel. De volgende bedrijven zullen 
worden betrokken vanaf de start 

 Salland Electronics 

 Impres 

 Breman Installatietechniek 

Andere bedrijven kunnen later deelnemen. 

Als vertegenwoordiger van de informele zorgverleners en de (potentiele) zorgvragers zal aansluiten 

 PCOB 

 

Het PPS Zorgtrainingscentrum wordt juridisch onderdeel van ROC Landstede. De 
samenwerkingspartners leggen de aansturing van het zorgtrainingscentrum in handen van een 
stuurgroep die bestaat uit representanten van de drie geledingen onderwijs, zorg en technisch 
bedrijfsleven. De Coöperatieve Verenigingen HIP neemt deel in de stuurgroep namens haar leden en 
als organisatie die verantwoordelijk is voor de realisatie van de totale Human Capital Agenda Health 
regio Zwolle (Strategische Kopgroep Health Arbeidsmarkt Regio Zwolle). Bij de start hebben zitting in 
de stuurgroep vertegenwoordigers van: 

 ROC Landstede (die zorgt voor afstemming met andere onderwijspartners),  

 IJsselheem  

 Een lid vanuit de zorgtechnologische bedrijven 

 HIP/Kopgroep 

 
De stuurgroep belegt jaarlijks een bijeenkomst met alle samenwerkingspartners en stakeholders, 
waaronder provincie en gemeenten en komt zelf 3 maandelijks bijeen.  
 
Jaarlijks wordt de voortgang geëvalueerd door de stuurgroep, met input van deelnemende partijen 
en vanuit de drie labs. Daarbij wordt gekeken of de resultaten voldoen aan de doelen van het 
zorgtrainingscentrum en deze overeenkomst. Op basis van deze evaluatie worden aanpassingen 
doorgevoerd. 
 
Het Zorgtrainingscentrum sluit waar nodig bilaterale overeenkomsten af met elk van de 
deelnemende onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en bedrijven. ROC Landstede is 
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verantwoordelijk voor een (separate) programma-administratie en verantwoording naar de 
financiers. 
 
Er komt een programmamanager voor het gehele programma van het centrum. Voor elk van de drie 
labs wordt een apart team samengesteld. De verantwoordelijkheid wordt zoveel mogelijk gelegd bij 
personen/organisaties uit de deelnemers. Voor elk lab zal door de stuurgroep een trekker worden 
benoemd. Zorgpartijen hebben aangegeven hun verantwoordelijkheid te willen nemen (zoals 
IJsselheem bereid is de trekkende rol in het wijkzorglab te spelen). Ook de hogescholen hebben een 
focus bij specifieke labs (zoals Viaa bij het zorgethisch lab en Windesheim bij het zorgtechnologisch 
lab). De labs worden in eerste instantie apart georganiseerd om voldoende focus en eigenaarschap te 
waarborgen voor deze afzonderlijke activiteiten. Partners maken wel gebruik van ‘elkaars’ labs en 
doen zo gezamenlijk ervaringen op in de verschillende labs. De programmamanager, daarbij 
gesteund door de stuurgroep, is verantwoordelijk voor het bevorderen van de synergie tussen de 
labs. De Stuurgroep bepaalt de functie-eisen van de programmamanager en benoemt de 
programmamanager.  
Tussentijds wordt deze structuur geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  
 
Tijdens de eerste stuurgroepvergadering wordt in gezamenlijkheid besloten over (tussentijdse) 
resultaten (kwaliteit van onderwijs en medewerkers) en meet- en evaluatiemomenten. 
De stuurgroep zal een communicatieplan opstellen. 

 
 

 
 

 
Communicatie 
Communicatie speelt een belangrijke rol om studenten, cliënten en zorgmedewerkers te informeren 
over de komst en werkwijze van het zorgtrainingscentrum. Allen zullen immers te maken krijgen met 
een andere manier van werken, wonen en leven. Deelnemen aan het zorgtrainingscentrum moet 
voor werkenden bijdragen aan versterking van hun inzetbaarheid en arbeidsmarktpositie. Ook als 
door veranderingen in de zorg hun plaats verandert. In het eerste jaar wordt een communicatieplan 
opgesteld (website, nieuwsbrief, HIP, Twitter, Facebook, communicatiekanalen 
werkgeversvereniging Zorg en Welzijn). De communicatie richt zich ook op de werving van 
deelnemers van werkgevers buiten de founding partners. 
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Fases en mijlpalen  
 
In het overzicht hieronder zijn de belangrijkste fases en mijlpalen voor het zorgtrainingscentrum 
(PPS) als geheel en voor de individuele labs opgenomen. In de beschrijving per lab hierboven worden 
deze nader toegelicht.  
 

 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019

Schooljaar 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Fases/mijlpalen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ev

FASE 1: Starten

FASE 2: Ontwikkelen

FASE 3: Valideren

FASE 4: Uitbreiden

FASE 5: Verbreden

Zorg-ethisch lab

- Locatie

- Werkveldbijeenkomst

- Communicatieplan

- Inrichting locatie

- Personeel werven en scholen

- Onderzoekopzet

- Proefsessies

- Voorlichtingsrondes 

- Opstellen scholingsplan docenten

- Curriculum aanpassen

- Ondersteuning Stimul

- Uitvoering

- Onderzoek

- Eerste onderzoeksresultaten

- Accountmanagement + werving partners

- Evaluatie en bijstelling

- Volledige financiering uit eigen middelen

Wijkzorglab

- Projectteam en klankbordgroep geformeerd

- Conceptontwerp etc.

- Organiseren Informeren betrokkenen

- Lesmateriaal ontwikkelen

- Evaluatie

- Communicatie

- Locatie gereed

- Betrekken wijk

- Simulaties gereed

- Afronding Train de trainer

- Borging inhoud in de kwalificatiestructuur

- Pilots

- Uitvoering

- Verduurzaming organisatie

- Communicatie betrokkenen, stakeholders, etc.

- Onderzoek

- 1e publicatie onderzoek

Zorgtechnologisch lab

- Projectgroep formeren

- Kennismaking en themakeuze

- Ontwerp 1e opstelling

- Informatiebijeenkomst

- Bijstellen PvA

- inrichting lab, aanpassing curriculum, pilotgroep

- Uitvoering

- Evaluatie en bijstelling

- Volledige financiering uit eigen middelen

PPS

- Stuurgroepbijeenkomst

- Evaluatie

- Communicatie
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Fase 1 (feb 2015 – augustus 2015) staat in het teken van starten. Naar aanleiding van de eerste 
stuurgroepbijeenkomsten wordt de organisatie van het samenwerkingsverband en de labs ingericht.  
 
Fase 2 (sept 2015 / december 2016) staat in het teken van ontwikkelen. De labs krijgen vorm en de 
eerste sessies worden uitgevoerd.  

 

Fase 3 (sept 2016/december 2016) staat in het teken van valideren: er is ruim ervaring opgedaan 
met de nieuwe werkwijzen. Nu is het zaak om deze te verfijnen en bij te stellen om deze (1) breder 
uit te kunnen rollen en (2) toe te kunnen spitsen op nieuwe beroepsgroepen. 

 

Fase 4: Het zorgtrainingscentrum breidt uit. Naast de founding partners maken nu ook andere 
organisaties gebruik van de faciliteit die in de afgelopen jaren is ontwikkeld.  

 

Fase 5: De verbreding van de scope van het centrum leidt tot nieuwe vraagstukken die te maken 
hebben met het onderhoud van het PPS: verdere professionalisering, onderhouden van 
klanttevredenheid, aansluiting bij nieuwe vragen in het zorgdomein. 

Streefwaarden 
Belangrijke streefwaarden zijn de deelname van werkenden en studenten aan het lab: 

 In het zorg-ethisch lab (intramuraal) oefenen studenten (mbo en hbo) en werkenden samen 
in inleefsessies. In 2016/17 zijn dat 160 studenten en evenzovele werkenden. Vanaf 2017/18 
zijn dat 320 studenten en 320 werkenden in 40 sessies per jaar. 

 Het wijkzorglab vergt voor deelnemers uit het mbo een andere inrichting van het onderwijs. 
Dat vergt ook een aanvangsfase waarin ervaring opgedaan wordt. In het lab nemen per 
lichting 10-15 studenten en 10-15 werkenden deel. Afhankelijk van de resultaten kan de 
volgende lichting starten en kan het lab opschalen. In de proefperiode 2015/2016 wordt 
geoefend met de eerste lichting, in 2016/2017 worden er drie labs ingericht en zijn er 60 
deelnemende studenten en 60 werkenden. Op basis van een evaluatie kan dit worden 
opgeschaald. In een groeimodel kunnen meerdere zorginstellingen uiteindelijk tegelijkertijd 
circa 5 labs actief hebben met 100 studenten en 100 werkenden. 

 In het zorgtechnologisch lab nemen vanaf 2017/2018 1000 studenten zorg en ICT deel uit 
mbo en hbo, samen met docenten mbo, docenten/onderzoekers hbo en 200 werkenden van 
zorginstellingen en technologieleveranciers. Zij zullen jaarlijks de introductie van drie (in 
2016/17) respectievelijk zes (vanaf 2017/18) nieuwe technologieën toe gaan passen, 
onderzoeken en verbeteren. 

Begroting 
De begroting van dit PPS is opgenomen in de bijlage. 

Dit PPS heeft voor de eerste vier jaar een begroting van in totaal 1,515 miljoen euro. Dit wordt 
gefinancierd vanuit overheden, bedrijven/instellingen en hbo/mbo. Na de eerste vier jaar vervalt de 
bijdrage van het RIF en moet het PPS op eigen benen staan. 

Doel is dat in dit initiatief in vier jaar in totaal circa 240 sessies worden gehouden waar in totaal circa 
3600 deelnemende studenten samen met circa 1700 werkenden invulling geven aan nieuwe vormen 
van zorg. Deelnemende bedrijven willen dat studenten worden opgeleid in situaties waarin zij 
gezamenlijk leren met werkenden in een omgeving die up to date is een aansluit bij de hedendaagse 
zorgomgeving. 
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De founding partners volgen de filosofie van het cappuccino model. Bij de start dragen zij 
verantwoordelijkheid voor de realisatie. Op een later moment kunnen ook andere zorgwerkgevers 
en andere technologiebedrijven zich aansluiten en kunnen andere diensten worden aangeboden. 

De 1700 deelnemers van de zorgorganisaties zullen dan ook naar verwachting op de volgende manier 
afkomstig zijn van de zorgwerkgevers in de regio:  

o De founding partners zeggen nu reeds toe 1200 werkenden deel te laten nemen en maken dit 
mogelijk door concrete financiële toezeggingen per instelling. 

o De overige 500 deelnemers zullen worden geworven onder andere zorgwerkgevers in de regio; 
ook zij zullen betalen naar rato van het werkenden dat deelneemt aan de labs. 

De exploitatiebegroting en de begroting voor het Regionaal Investeringsfonds mbo zijn opgenomen 
in de bijlage. 

Partners 
De PPS is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, 
zorgtechnologische bedrijven en overheden:  

 

Mbo-instellingen: Landstede, Deltion, Menso Alting, Alfa College, Friese Poort 

Zorg en welzijn als vakgebied krijgt betere aansluiting op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen 
op zorggebied doordat de toekomstige werknemers beter zijn voorbereid op praktijksituaties. 
Daarnaast worden de nieuwste innovatieve technieken en middelen op zorggebied geïmplementeerd 
in het onderwijs en toegepast bij praktijksituaties.  
Door de ontwikkelingen en activiteiten in het zorgtrainingscentrum ontstaat een betere aansluiting 
tussen onderwijs en praktijk. De studenten van nu worden hierdoor beter voorbereid om als 
medewerker van de toekomst aan het werk te gaan in de zorg.  

 

Hbo-instellingen:  

Hbo instellingen Viaa en Windesheim zijn betrokken op dit thema vanuit hun opleidingen HBO-V en 
hun onderzoeksfocus op respectievelijk samenlevingsvraagstukken (lector samenlevingsvraagstukken 
en lector Zorg en Zingeving Viaa) en zorg en ICT (lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Windesheim). 
Hbo-studenten doen mee in alle labs zodat studenten beter voorbereid zijn op de zich snel 
ontwikkelende beroepspraktijk. Daarnaast is in alle labs een belangrijke onderzoekscomponent 
verweven die aansluit op de inhoudelijke speerpunten van Viaa en Windesheim. Viaa is bij de 
aanvang partner; Windesheim kan eveneens een belangrijke rol spelen in het onderzoek. 

 

Viaa 

Onderzoek vanuit Viaa ligt op het raakvlak van bezielde professionaliteit. Naast kritische 
professionals die beschikken over de nodige vakkennis en over reflecterend vermogen, is er ook 
steeds meer vraag naar professionals die een visie hebben op de praktijk in hun vakgebied. Daarom 
verricht Viaa ook eigen onderzoek naar de waarden die in praktijken gelden, naar de (morele) 
vraagstukken en dilemma’s die zich in die praktijken voordoen en naar de wijze waarop je 
professionals goed kunt voorbereiden op de vragen die in die praktijken op hen af zullen komen. 

De lector Samenlevingsvraagstukken geeft vooral aandacht aan de manier waarop professionals in 
het sociale domein het beste kunnen aansluiten op de dagelijkse leefwereld van burgers die 
ondersteuning nodig hebben en de netwerken en verbanden waarin zij functioneren. De lector Zorg 
en Zingeving heeft aandacht voor het grote belang van zin- en levensvragen in de aandacht en zorg 
die mensen nodig hebben als zij met de zorg in aanraking komen.  
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Windesheim 

Windesheim is partner in HIP en zal eveneens worden uitgenodigd onderzoek uit te voeren in de 
labs. Het lectoraat ICT innovaties in de zorg richt zich op verschillende aandachtsgebieden, 
waaronder telezorg, de communicatie tussen zorgverleners en zelfmanagement van patiënten. 
Onderzoeksvragen die daarbij centraal staan: waar hebben patiënten of cliënten behoefte aan en 
welke randvoorwaarden stellen ze daarbij? Wat zijn de effecten van nieuwe technologie; wordt de 
zorg er beter van? 

 

Zorgorganisaties IJsselheem, Isala, De Vogellanden, Trias, Medrie, Zonnehuisgroep 

Zorgorganisaties IJsselheem, Isala, De Vogellanden, Trias, Medrie, Zonnehuisgroep zijn betrokken 
vanuit hun missie om de zorg in de regio te verbeteren. Daarvoor hebben ze beter gekwalificeerde 
medewerkers nodig, in hun eigen organisaties en over de grenzen van hun eigen organisaties, nu en 
in de toekomst. De regionale scholingsbehoefte neemt toe als gevolg van veranderingen in de zorg 
en accreditatie-eisen van verzekeraars. Bestaande medewerkers nemen deel aan de labs en worden 
zo ook bijgeschoold om aan de veranderende eisen te kunnen blijven voldoen.  

 

Isala 

Isala is het grootste topklinische ziekenhuis in de regio Zwolle. Isala is betrokken vanuit gevoelde 
ketenverantwoordelijkheid voor de zorg in de regio.  

 

IJsselheem 

Woonzorgconcern IJsselheem. Zorg, wonen en diensten in Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. 

 

Zonnehuisgroep IJssel Vecht 

ZGIJV is een zorggroep met locaties in Zwolle en Ommen, gespecialiseerd in ouderenzorg. 

 

De Vogellanden 

De Vogellanden is een centrum voor revalidatie in Zwolle.  

 

Medrie 

Medrie is een brede huisartsenorganisatie die huisartsen faciliteert en ondersteunt in de regio's 
Zwolle, Flevoland en Hardenberg.  

 

Icare 

Icare Verpleging en Verzorging biedt een breed scala aan producten en diensten, van verzorging tot 
een dienstverlener aan huis.  

 

 

Zorgtechnologiebedrijven 

Zortechnologiebedrijven zijn betrokken bij het zorgtechnologisch lab omdat de zorg een belangrijke 
afzet markt voor hen is. Deze bedrijven willen hun technologieën op de zorgmarkt demonstreren en 
testen in het zorgtechnologisch lab zodat ze hun producten onder de aandacht kunnen brengen bij  
en kunnen doorontwikkelen in samenwerking met zorgaanbieders, -professionals en studenten (zorg 
en ICT). Naast bedrijven als Xando (leverancier van digitale producten) die aangesloten zijn bij HIP, 
zijn de volgende partijen vanaf de aanvang betrokken. 
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Impres 

Impres is een Creatief webbureau en digitale denktank. Het bedrijf richt zich mede op toepassingen 
in de zorg. 

 

Salland Electronics 

SallandElectronics onderzoekt, ontwikkelt en produceert, elektronische producten voor diverse 
markten, waaronder de zorg.  

 

Breman Installatiegroep 

Breman Zwolle levert en onderhoudt hoogwaardige en duurzame werktuigbouwkundige en 
regeltechnische installaties, onder meer in de zorg. 

 

 

Regio 

De regio is betrokken vanuit hun maatschappelijke, economische, innovatie- en 
arbeidsmarktagenda’s.  

 overheden: provincie Overijssel en 19 regio gemeenten. 

 belangenorganisaties: coöperatieve vereniging Health Innovation Park, Ouderenorganisatie 
PCOB, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost.  

 

Provincie Overijssel 

De provincie Overijssel verstrekt een subsidie van 200.000 euro als cofinanciering voor het 
zorgtrainingscentrum van Landstede en haar partners vanuit haar human capital agenda.  

 

Gemeenten 

Gemeenten hebben belang bij goed functionerende zorg en toekomstbestendige zorgmedewerkers. 
In het HIP zijn de 19 gemeenten die de regio Zwolle vormen betrokken, waaronder de gemeenten 
Ommen Hardenberg. 

 

Health Innovation Park 

De coöperatieve vereniging Health Innovation Park HIP vormt het kruispunt tussen ondernemers, 
overheid, onderwijs en onderzoek binnen de Regio Zwolle. Het HIP is een Coöperatieve Vereniging 
die haar doelstelling realiseert met en voor haar leden. Een groot deel van de founding partners van 
dit PPS is ook lid van het HIP.  

 

Ouderenorganisatie PCOB 

De PCOB brengt daarbij kennis en ervaring in van haar leden als (potentiele) zorgvragers en/of 
informele zorgverleners. Ouderenorganisatie PCOB is nauw betrokken bij de veranderingen in de 
zorg en let op de effecten die dat heeft voor de zorg voor ouderen. PCOB is bij de verschillende labs 
betrokken als expert cliënt-centrale dienstverlening en belangenbehartiger van de cliënt en 
informele zorgverleners.  
 
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost 
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost (WZWO) is nauw betrokken bij leren en werken in zorg 
en welzijn in de regio.  
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Founding partners 

Founding partners van het PPS zijn in ieder geval Landstede, Menso Alting, Deltion, Alfa College, 
Friese Poort, Viaa, Health Innovation Park, IJsselheem, Isala, De Vogellanden, Medrie, 
Zonnehuisgroep, Icare, ouderenorganisatie PCOB, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost, 
gemeenten en bedrijven. Zij investeren allen door toezeggingen bij de start van dit initiatief. Andere 
partijen zullen de komende periode nog deelnemen als partner. Deze onderwijsorganisaties en 
zorgorganisaties zullen ieder ook studenten en werknemers laten deelnemen aan de labs van dit 
initiatief.  

 

In de regio Zwolle zijn circa 40 duizend medewerkers werkzaam in de zorg. Daarvan werkt de helft bij 
werkgevers die zijn aangesloten bij de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland. De 
founding partners hebben met elkaar circa 10 duizend werknemers. In het Uitvoeringsprogramma 
hebben de leden van de Kopgroep aangegeven jaarlijks 30% van de bestaande medewerkers deel te 
laten nemen aan een dergelijke proeftuin. Met deze PPS leveren zij daar een substantiële bijdrage 
aan. 

Verdienmodel en verduurzaming 
Het Zorgtrainingscentrum zal met de subsidie van het regionaal investeringsfonds een 
zelfvoorzienend centrum kunnen realiseren. Deze continuïteit is gebaseerd op bijgaande prognoses 
en exploitatiebegroting. 
De founding partners willen blijven investeren in de opleiding van studenten in combinatie met de 
bijscholing van werkenden. Zij stellen zich garant voor een vast bedrag per jaar omdat zij hechten 
aan goed opgeleide jonge werknemers. Zij hebben daarmee het recht jaarlijks gemiddeld 5% van hun 
werknemers deel te laten nemen aan één van de labs. Dit is een gemiddelde: zij kunnen het ene jaar 
meer en het andere jaar minder werknemers laten deelnemen en zij kunnen met elkaar afspreken 
dat de ene werkgever meer gebruik maakt en de ander minder. 
Founding partners zullen méér werknemers laten deelnemen aan de labs, als founding partner 
betalen zij een aangepaste vergoeding per werknemer. 
Werkgevers buiten de founding partners gaan vanaf jaar 2 in toenemende mate ook gebruik maken 
van het de labs. De verwachting is dat zij vanaf jaar 5 ook gemiddeld 5% van hun relevante 
personeelsbestand jaar laten deelnemen aan het lab. In jaar 8 zijn dit 600 personen. 
Deelnemende bedrijven zullen nieuwe apparatuur ter beschikking blijven stellen aan de labs om 
daarmee de werking te onderzoeken en de introductie bij de zorginstellingen sneller te laten 
verlopen. Deze labs fungeren als ‘showroom’ zij hoeven daardoor geen eigen demonstratieruimten 
te hebben. 
Vanaf jaar 5 gaan bedrijven ook betalen voor testrapportages van hun apparatuur. 
 
De regio heeft met haar topsectoren en haar Human Capital Agenda gekozen voor deze sectoren en 
deze thema’s en heeft uitgesproken hier ook in de toekomst deze doelen te willen realiseren en 
gebruik te maken van praktische leeromgevingen. 

Succesfactoren en risico’s 
In dit hoofdstuk worden naast succesfactoren de risico’s van de publiek-private samenwerking 
beschreven. 
 
Succesfactor Risico’s en ondervanging  

Overeenstemming over visie en 
doelen 

De stuurgroep vertegenwoordigt alle betrokkenen. De 
programmanager van het zorgtrainingscentrum bewaakt samenhang 
en draagvlak tussen zorg en onderwijs en de verschillende 
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zorgorganisaties, onderwijspartners, bedrijven en 
cliëntenorganisaties. Daarbij hoort het evalueren en bijstellen van de 
structuur van het programma wanneer bevindingen van de partners 
daar aanleiding toe geven.  
  

Elkaar kennen Voor echte samenwerking is het van belang dat de betrokkenen 
elkaar en elkaars doelstellingen en verwachtingen beter leren 
kennen en daarop leren inspelen. Naast de overkoepelende 
samenhang in het HIP en de stuurgroep van deze PPS is er in de 
projectteams daarom steeds voorzien in geledingen uit het werkveld 
en uit het onderwijs. Via tussentijdse evaluaties wordt gereflecteerd 
op de samenwerking, worden verwachtingen gedeeld en doelen 
bijgehouden en bijgesteld.  
 

Innovatie 
 
 
 

Vernieuwend zorgen staat niet stil. Het zorgtrainingscentrum wil een 
oplossing zijn voor actuele vraagstukken op de arbeidsmarkt. Nu en 
in de toekomst. Daarom worden zorgvraag en nieuwe mogelijkheden 
continue in beeld gebracht en wordt met elkaar geëvalueerd of de 
gekozen methodieken het antwoord zijn op de laatste vraag of dat er 
aanpassingen moeten worden gedaan of nieuwe methodieken 
moeten worden omarmd. Dat doen de partners met elkaar in de 
regio en door in contact te staan met innovatieve concepten en 
initiatieven elders in het land. In het zorgtechnologisch lab worden 
regelmatig nieuwe technologieën geïntroduceerd en getest. 
 

Regie en doorzettingsmacht 
 
 
 
 

De samenwerkingspartners onderschrijven het belang van regie in 
het proces. Op de regie wordt op drie niveaus gestuurd; strategische 
kopgroep in het HIP, de stuurgroep op voorliggende PPS en door de 
trekkers op de afzonderlijke labs. In voorliggende PPS wordt een 
stevige programmamanager aangesteld. De regie van de uitvoering 
van de afzonderlijke labs wordt belegd bij separate trekkers.  
  

Schaal  Onder het plan ligt een serieuze ambitie. De zorg moet anders 
functioneren en om dat te bereiken moeten grote groepen 
leerlingen en werkende anders worden opgeleid. 

Implementatie en draagvlak binnen de 
eigen organisaties 
 
 

Om grote groepen leerlingen en medewerkers anders te gaan leren 
werken is draagvlak nodig. Binnen het onderwijs, bij docenten 
bijvoorbeeld, en bij medewerkers in de zorg. Daarom besteden de 
partners binnen de labs uitgebreid aandacht aan het meenemen van 
medewerkers in de gekozen methodieken en de gezamenlijke 
ontwikkeling en doorontwikkeling van deze methodieken zodat deze 
goed aansluiten op de beroepspraktijk. 
 

Durf om te experimenteren 
 
 

Vernieuwing vraagt de betrokkenen om over de grenzen van de 
eigen organisatie te kijken en nieuwe dingen uit te proberen. Dat 
vraagt durf en ruimte om te experimenteren. Daarom worden de 
labs opgezet als proeftuinen waarin er tijd en mogelijkheid is om 
andere dingen uit te proberen, daarvan te leren en door te 
ontwikkelen. 
   

Maatschappelijk draagvlak De zorg is mensenwerk en dit plan is daarom niet alleen spannend 
voor de medewerkers van betrokken organisaties en studenten, 
maar ook voor cliënten. De cliënt staat centraal. Daarom vinden de 
partners transparantie over de gekozen werkwijze van groot belang 
en geven de partners cliënten inspraak in de verbetering van 
werkwijzen. In deze fase is de ouderenbond PCOB betrokken als 
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partner.  
 

Draagvlak bij direct en indirect 
betrokken organisaties in de regio en 
daarbuiten 
 
 

Het PPS raakt aan de belangen van een brede waaier aan partijen 
(provincie, gemeenten, wijken, zorgorganisaties, onderwijspartners – 
vmbo, mbo, hbo - , beroeps- en belangenorganisaties, kenniscentra 
en verzekeraars). Het communicatieplan van en rondom de PPS 
voorziet in een brede doelgroep van direct en indirecte betrokkenen 
en er vindt op regelmatige basis afstemming plaats met patiënten- / 
consumenten - en belangenorganisaties. De aansluiting met het 
VMBO en overig VO gewaarborgd mede doordat Landstede ook 
VMBO en VO-scholen onder haar koepel heeft. 
 

Duurzaamheid 
 

De partners hebben het doel om een duurzame samenwerking te 
starten, als onderdeel van het gezamenlijk realiseren van de ambitie 
van het uitvoeringsprogramma. De partners kiezen voor het 
zorgtrainingscentrum als dé route om huidige en toekomstige 
medewerkers op te leiden en zijn bereid om daar nu en in de 
toekomst in te investeren. Door nu te investeren ontstaan 
methodieken, faciliteiten en een manier van samenwerken die in 
een later stadium gaan renderen. Daarvoor zijn borging van 
ontwikkelde werkwijzen en uitbreiding naar nieuwe partijen in de 
regio voorzien.  
 

Integraal en toch voldoende specifiek 
voor beroepsgroepen en sectoren in 
de zorg 

De zorg verander je niet alleen. Daarvoor zijn veel partijen nodig. Bij 
dit samenwerkingsverband is een brede waaier van zorgsectoren 
betrokken in zowel cure, care als welzijn. Daarmee krijgt het PPS een 
vliegende start. In de uitbreidingsfase willen de partijen deze groep – 
gegeven de steeds verder gaande ontschotting tussen sectoren - nog 
groter maken om daarmee alle partijen die in de keten rondom de 
cliënt zitten naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Tegelijkertijd 
stelt het initiatief zichzelf tot doel om voldoende specifiek te zijn om 
per beroepsgroep relevant te zijn.  
 

Liquiditeit  
 

Cash investeren zijn belangrijk voor de continuïteit van het 
programma. 
 

 

Monitoring en evaluatie 
Evaluatie maakt deel uit van de manier van werken van de afzonderlijke labs en van het PPS als 
geheel. De stuurgroep van het PPS komt iedere drie maanden bijeen om de voortgang te monitoren, 
de doelstellingen waar nodig bij te stellen en de samenhang met de andere onderdelen van het 
uitvoeringsprogramma te borgen. Daarnaast vindt na twee en na vier jaar een evaluatie plaats 
waarin de samenwerking wordt getoetst aan de volgende criteria: 

 Cliënttevredenheid: zijn de cliënten in de labs tevreden over de aan hen verleende diensten? 

 Leerlingtevredenheid: zijn de leerlingen tevreden over het aan hen geboden onderwijs en de 
aansluiting op de werkpraktijk? 

 Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt: draagt het PPS bij aan de aansluiting van het onderwijs 
bij de arbeidsmarkt?  

 Medewerkerstevredenheid: zijn medewerkers van de betrokken zorgorganisaties en 
onderwijspartners tevreden over de nieuwe manier van werken en de kwaliteit van zorg? 

 Vernieuwing in de (organisatie van) de zorg: leidt de samenwerking inderdaad tot de 
gewenste veranderingen in de zorg (meer gericht op preventie, meer op zorgen dat i.p.v. 
zorgen voor, verschuiving van eerste- naar tweedelijns zorg, verschuiving van zorg naar eigen 
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regie en informele zorg)? Studenten en medewerkers die persoonsgerichte zorg verlenen en 
ondernemerschap ontwikkelen;  

 Vernieuwing in de (organisatie van) zorgonderwijs: Ontwikkelen van nieuwe vorm van lerend 
werken, passend bij medewerkers van de toekomst, in de beroepspraktijk; 

 Macro: Leiden de veranderingen tot de gewenste kostenbesparingen / nieuwe organisatie 
van kosten en betere gezondheid van inwoners van de regio Zwolle? 

 Effectiviteit van de eigen organisatie: draagt de gekozen vorm van samenwerking bij aan de 
beoogde doelstellingen?  

 Duurzaamheid van de aanpak: Lukt het om voldoende leerlingen, medewerkers en 
zorgorganisatie te enthousiasmeren voor de aanpak en hier inkomsten uit te genereren die 
bijdragen aan de continuïteit en zelfstandige exploitatie van de PPS  

 
Deze doelstellingen en criteria worden verder uitgewerkt in fase 1 van het initiatief. 
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Bijlage: Begrotingen 
 
(Zie separate documenten) 


