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Kern 

De regio Zwolle (19 gemeenten) heeft potentie en ziet haar focus in de topsectoren kunststoffen en 

health (‘Coalition of the Willing, regiovisie regio Zwolle). Daarnaast focust de regio op cross overs. Op 

het terrein van ‘health’ staat de regio voor unieke opgaven en zijn er daarnaast veel cross overs 

mogelijk met de sector high tech en ict. Hier ligt veel potentie in het realiseren van economische 

waarde en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.  

De regio heeft immers een aantal unieke eigenschappen die maken dat alle veranderingen in de zorg 

hier extra aandacht vergen. Op korte termijn is er een verschuiving van het tehuis naar de wijk, waar 

een groter beroep wordt gedaan op zelfregie en mantelzorg en van geïndiceerd naar niet-geïndiceerd 

waardoor er veel turbulentie is op de arbeidsmarkt. Zoals overal worden ook hier hogere eisen 

gesteld aan zorgverleners, wat leidt tot hogere instroomeisen en bijscholing en accreditatie. In deze 

regio zijn nog relatief veel studenten en verzorgenden te vinden die op niveau 2 zijn of worden 

opgeleid, en werkgevers geloven dat ook zij een essentiële rol kunnen blijven vervullen in de zorg 

(Manifest ‘Buiten de oevers’). Ook in deze regio zal een nieuwe balans worden gevonden tussen 

zelfregie, formele zorg, mantelzorg en technologische ondersteuning; wel onderscheidt deze regio 

zich doordat stad en land dicht bij elkaar liggen. Studenten en werkenden moeten in beide situaties 

(stad en platteland) hun werk kunnen doen. Werkgevers, onderwijs en technologiebedrijven willen 

met elkaar ontdekken wat het betekent dat de cliënt centraal komt te staan. Zij willen dat 

organiseren op plaatsen waar werkenden en studenten samen aan de slag gaan met cliënten. Dit is 

voor iedereen nieuw en vraagt vooral veel van het onderwijs. Het slagen daarvan is cruciaal voor de 

kwaliteit en de (financiële) houdbaarheid van de zorg. Daarom zijn zorgorganisaties, bedrijven en 

regionale overheden bereid afspraken te maken met en te investeren in vernieuwing van de zorg door 

versterking van het beroepsonderwijs. Deze afspraken zijn een concretisering van het Manifest 

‘Buiten de oevers’ en vastgelegd in een gezamenlijk uitvoeringsprogramma dat moet leiden tot een 

aantrekkelijke gezamenlijke regionale health arbeidsmarkt in de regio Zwolle.  

De afgelopen periode hebben partijen daarin nog stap verder gezet, door een van de deelagenda’s 

van dat uitvoeringsprogramma met elkaar verder uit te werken. Met een zgn. zorgtrainingscentrum 

willen zij nu ook die concrete acties in uitvoering brengen. Door deze publiek-private samenwerking 

willen zij ook gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en waar nodig bijsturen. 

 

 

 

 

1. Inleiding 

Regio Zwolle, met de kern in de provincie Overijssel, kenmerkt zich door haar ambitie op het gebied 

van zorg en innovatie. In de regio Zwolle werken bedrijven, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen 

en overheden samen in de coöperatieve vereniging Health Innovation Park (HIP). Op het terrein van 

zorg en technologie is dat een krachtige publiek-private rechtspersoon waar partijen al ervaring 

hebben in samenwerking. De initiatieven in de regio Zwolle sluiten daarmee aan en zijn een 

aanvulling op de activiteiten van het netwerk Health Valley, dat technologische innovaties in de 

gezondheidszorg stimuleert in de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. 
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De ambitie van HIP is het op de markt brengen van zorginnovaties waardoor de kwaliteit van de zorg 

bij zorgaanbieders wordt verbeterd en de zorgkosten worden verlaagd. Daarnaast is ook de uitrol van 

de human capital agenda bij het HIP neergelegd met als doel te komen tot een aantrekkelijke 

gezamenlijke health arbeidsmarkt. 

Dat de regio stevig inzet op de Health arbeidsmarkt blijkt onder meer uit het Manifest ‘Buiten de 
Oevers’ (2014). Dit manifest bouwt voort op de Human Capital Agenda ‘Coalition of the Willing’ en 
de uitgangspunten van het Sociaal Akkoord IJssel Vecht van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt 
(RPA) IJssel-Vecht. Het RPA stelt zich tot doel om vraagstukken op de regionale arbeidsmarkt op te 
lossen door het initiëren en coördineren van projecten. Voorbeelden van deze projecten zijn 
Actieplan Jeugdwerkloosheid en Techniekpact Regio Zwolle ‘The Next Step’ (waarin ook een 
duidelijke cross-over naar Health wordt benoemd).  

De doelstelling van de deelnemende partners in het Manifest ‘Buiten de Oevers’ is dat vanuit een 
gezamenlijke vraag, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vanuit het delen van kennis en 
ervaring, de Regio Zwolle eind 2017 een aantrekkelijke Health Arbeidsmarkt is: 

- die mensen aantrekt en behoudt;  

- waar mensen worden opgeleid passend bij de regionale arbeidsmarktvraag zowel in 
kwantitatieve als kwalitatieve zin; en  

- die continu gevoed wordt door de externe ontwikkelingen en de verwachtingen van de 
zorgaanbieders.  

Werkgevers (WGV Zorg en Welzijn) en werknemers hebben hun doelen en acties voor werkenden 
verwoord in het Sectorplan Zorg Regio IJssel-Vecht. Deze regiovisie bouwt voort op de genoemde 
documenten en spitst de analyse en doelen toe op het middelbaar beroepsonderwijs. De verdere 
concretisering van dit manifest is beschreven in het uitvoeringsprogramma. 

 

2. De regio Zwolle 

De regio Zwolle omvat 19 gemeenten in vier provincies en telt ruim 600.000 inwoners. Naar 

verwachting zal dit de komende jaren stabiel blijven. De samenstelling van de bevolking zal echter 

wel veranderen. De verwachting is dat de bevolking in de regio zowel ontgroent als vergrijst. De 

instroom vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt zal afnemen, terwijl het aantal ouderen dat met 

pensioen gaat groeit juist als gevolg van de vergrijzing. (Regioportret WGV Zorg en Welzijn IJssel en 

Vecht 2013).1  

De regio heeft alles in zich om haar bijdrage te leveren aan deze en andere maatschappelijke 

opgaven. De regio is relatief sterk in de (top)sectoren Materials, Health, Agro&food en Energie. In 

combinatie met het aantrekkelijke woon- en leefklimaat biedt dit de potentie om bij te dragen aan 

een aantrekkelijke en gezonde toekomst. Op het terrein van zorg wil de regio Zwolle haar expertise 

inzetten om oplossingen te vinden die ook elders in het land behulpzaam kunnen zijn. 

                                                           

1 Deze gedetailleerde gegevens zijn vaak ontleend aan het Regioportret en het Sectorplan van de Regio IJssel 
Vecht, dat een iets kleiner gebied omvat dan regio Zwolle. 
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De sector Zorg en Welzijn is de grootste sector in de regio; In 2012 viel 21% van de arbeidsplaatsen in 

de regio in deze sector. Andere grote sectoren zijn Handel en reparatie (16%), Overheid en onderwijs 

(16%) en Industrie (14%). (Sectorplan Zorg & Welzijn IJssel-Vecht). 

Ook in onderstaande figuur is te zien dat Zorg en Welzijn de belangrijkste sector is in de Corop-

regio’s Noord-Overijssel2 en Zuidwest-Overijssel.  

 

(Bron: PBT/Birch Atlas MBO, arbeidsmarkt en innovatie, 2014) 

In 2012 waren er 36.658 medewerkers werkzaam in de sector zorg & welzijn (19.265 FTE) in de regio 

IJssel-Vecht. Het grootste aandeel van de medewerkers is werkzaam in de deelsectoren verpleging & 

verzorging en de thuiszorg (40%). (Sectorplan Zorg & Welzijn IJssel Vecht) 

64% van de medewerkers werkt in directe zorgfuncties, de overige medewerkers werkt in indirecte 

functies (onderzoek / academisch patiëntgebonden, management/staf, administratief, etc.) 

Het aandeel zelfstandigen in de sector zorg en welzijn lag in 2010 op 3,9% en zal naar verwachting 

gaan stijgen als gevolg van een grote vraag naar flexibel inzetbare vakmensen.  

Relevante partijen 

                                                           

2 Het gaat hier vooral om het COROP-gebied Noord-Overijssel dat bestaat uit: de volgende gemeenten: Dalfsen, 
Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle. De gemeente Raalte 
maakt deel uit van Corop gebied Zuidwest Overijssel, waar naast Raalte ook de gemeenten Deventer en Olst-
Wijhe deel van uitmaken. 
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Op het gebied van zorg zijn verschillende partijen actief: 

- Werkgevers: 33 zorginstellingen in deze regio zijn aangesloten bij de Werkgeversvereniging 

Zorg en Welzijn Oost Nederland. De regio kent in totaal zo’n 40 zorgwerkgevers;  

- Onderwijs: op- MBO niveau zijn Landstede, Deltion, het Hoornbeek College, Alfa College, 

Friese Poort en Menso Alting actief. Op HBO niveau verzorgen Windesheim en Viaa 

onderwijs op het gebied van zorg en welzijn; 

- Overheden: zowel provincie als gemeenten voeren actief beleid op het gebied van zorg. 

Zowel vanuit het perspectief van zorg voor de inwoners, als vanuit het perspectief van de 

arbeidsmarkt en vanuit het perspectief van de economie (immers het topsectorenbeleid 

maakt onderdeel uit van de economische agenda en dat geldt ook voor de Coalition of the 

Willing met haar innovatie zowel als met haar human capital agenda.  

Deze drie geledingen werken nu al samen in het Health Innovation Park, dat op het terrein van de 

arbeidsmarkt de Strategische Kopgroep Health Arbeidsmarkt Regio Zwolle heeft ingesteld, met 

vertegenwoordigers van gemeenten (twee leden), onderwijsinstellingen (vier leden) en 

zorginstellingen (vijf leden). 

Naast partijen die zich met zorg bezighouden zijn ook spelers op het gebied van technologie relevant. 

Waar de ontwikkeling van innovatieve technologie onder meer in Brabant en Twente worden 

ontwikkeld, wordt in dit deel van het land vooral gefocust op toegepast onderzoek en innovatie, het 

implementeren van de innovatieve technologie.  

Voorbeelden van leveranciers met innovatieve technologie in deze regio zijn: 

- Xando: iPads in de zorg 

- Salland Electronics: o.a. sensoren en draadloze aansturing 

- Breman Installatietechniek: domotica 

- Impres: ICT in de zorg 

- Edel Tapijt: ontwikkelt tapijt met sensoren 

- Ascom: domotica 

- Panton: medische productontwikkeling 

 

Door deze samenwerking kunnen nieuwe technologie en nieuwe oplossingen sneller naar de markt 

worden gebracht. Daarmee hebben bedrijven, zorgorganisaties en kennisinstellingen ook een 

propositie die zij verder kunnen uitbouwen met behulp van Europese programma’s als EFRO en 

Interreg 

 

Belang van investering in de sector zorg en welzijn in de regio Zwolle 

Hoewel Zorg en Welzijn een sector is met een zwaar belang in deze regio én een sector waar de regio 

stevige ambities voor heeft, zijn er in de regio nog geen georganiseerde initiatieven rondom het 

beroepsonderwijs op dit terrein. Dit is te zien in de onderstaande kaarten van de sectoren Life 

Science & Health respectievelijk Gezondheidszorg, afkomstig uit Atlas mbo, arbeidsmarkt en 

innovatie (PBT/Birch, 2014). De dichtstbijzijnde of vergelijkbare mbo-initiatieven op het terrein van 

zorg liggen in Enschede (Living Lab bij ROC Twente), Utrecht (Centrum voor Gezondheidstechniek) en 

Limburg (CIV Zorgtechniek Limburg). Relevante CoE’s en zwaartepunten in het hbo zijn te vinden in 

Groningen (CoE Healthy Aging), Zwolle (Expertisecentrum Dementie), Arnhem (CoE Sneller Herstel), 
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Eindhoven (Expertisecentrum Gezondheid en Technologie), Utrecht (zwaartepunt Zorg en 

Technologie) en Limburg (CoE Innovatieve Zorg en Technologie). 

Een ander initiatief dat de samenwerking in de regio illustreert is Vitaal Vechtdal, waarin overheden, 

zorgaanbieders en verzekeraars samenwerken met elkaar en met het beroepsonderwijs. 
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Gezien het feit dat zorg en welzijn de grootste sector in de regio is en er (nog) geen sprake is van 

publiek-private samenwerking rond het beroepsonderwijs, is het van groot belang dat er 

geïnvesteerd wordt in deze regio op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast leent de regio zich 

voor innovatie in de zorg omdat het een regio is waar relatief veel hulp in de sociale omgeving van de 

cliënten is. In de regio is een groot deel van de werkenden en nog steeds een substantieel deel van 

de schoolverlaters MBO 2 opgeleid, en de uitdaging is om ook hen te kwalificeren voor alle 

veranderingen in de zorg. 

 

3. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn  

De sector zorg en welzijn heeft te maken met ingrijpende veranderingen die gevolgen zullen moeten 
hebben voor het beroepsonderwijs. Deze ontwikkelingen worden al uitgebreid beschreven in de 
diverse documenten waarin partijen hun strategie hebben samengevat. De belangrijkste 
ontwikkelingen en hun effecten zijn, samengevat, als volgt. 
 
Vergrijzing 
Op lange termijn zal er sprake zijn van een toename van het aantal ouderen dat een beroep op 
geïndiceerde en niet geïndiceerde zorg. Het budget dat hiervoor beschikbaar is van overheden en 
zorgverzekeraars zal niet evenredig toenemen, dus deze groei zal opgevangen worden door:  

- meer private bijdragen,  

- efficiënter werken,  

- een andere verdeling van het werk tussen zorgbehoevende, professional en mantelzorger en 

- toepassing van nieuwe technologieën.  

In de regio Zwolle is er sprake van een relatief sterke vergrijzing en ontgroening in vergelijking met 

de rest van Nederland. 

Meer zorg voor minder geld 
Er moet meer zorg gerealiseerd worden voor minder geld. Deze uitdaging is een maatschappelijk 
vraagstuk dat van verschillende partijen inspanningen vergt. Zorginstellingen zullen hun grenzen 
letterlijk en figuurlijk opzoeken door in de regio samen te werken om zo passende 
zorgarrangementen te ontwikkelen. Samenwerking is ook geboden om optimaal gebruik te maken 
van beschikbaar personeel en netwerken in de nabijheid van de zorgvragers. (Calibris, Recente 
ontwikkelingen arbeidsmarkt). 
 
Door bezuinigingen zullen op korte termijn circa 755 arbeidsplaatsen vervallen, waarvan 360 in V&V 

en thuiszorg. Dit is grotendeels op te vangen met natuurlijk verloop maar betekent wel dat 

honderden mensen van functie zullen veranderen (Sectorplan Zorg IJssel-Vecht). 

‘Zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ 
De zorgverlening van de toekomst veronderstelt een andere organisatie. De rol van mantelzorgers en 
vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in hun eigen omgeving wordt groter. De rol van de 
professional verschuift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ (Kwalificatiedossier MBO 
verpleegkundige). 
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Samenwerken in de zorg 

Beroepsbeoefenaren versterken en verlichten de informele ondersteuning en verbinden deze met de 

professionele ondersteuning. 

Goede afspraken tussen alle betrokkenen bij de formele en informele ondersteuning en op alle 
niveaus zijn van groot belang. Daarbij zal het gaan om zorgaanbieders, zorgprofessionals, cliënten, 
zorgverzekeraars, gemeenten, mantelzorgers en vrijwilligers. In de regio lijkt nog een groot 
potentieel aan mantelzorgers en vrijwilligers beschikbaar. Hun daadwerkelijke betrokkenheid vergt 
echter nieuwe samenwerkingsvormen tussen professionals en niet-professionals en het is zaak daar 
ook studenten en professionals op voor te bereiden. 
Beroepsbeoefenaren werken in een (multidisciplinair) netwerk nauw samen met andere 
professionals uit het eigen en/of uit andere zorgnetwerken en betrekken cliënten, mantelzorgers en 
vrijwilligers zoveel mogelijk bij de zorg en ondersteuning va cliënten. (Kwalificatiedossier MBO 
verpleegkundige) 
 
Extramuralisering 
Door extramuralisering zullen 3650 mensen buiten de instelling hun werk gaan doen. Binnen het 

werkveld Verpleging en verzorging gaat het om 1350 medewerkers (ruim 5% van de medewerkers) . 

De werkzaamheden van deze medewerkers zullen (onder andere als gevolg van aanbestedingen) 

anders worden gefinancierd of op een andere plek of bij een andere werkgever moeten worden 

aangeboden. Dit vraagt om andere kwaliteiten en competenties maar vooral ook een andere 

'mindset' van betrokken medewerkers. Activiteiten gericht op mobiliteit in samenhang met scholing 

is voor deze groep medewerkers van groot belang. (Sectorplan Zorg IJssel-Vecht) 

Voor beroepsbeoefenaren in zorg en welzijn zal de extramuralisering een autonome en brede 
invulling van de werkzaamheden en doelgroepen tot gevolg hebben. Zorg en welzijn zullen meer 
vanuit een integrale kijk op gezondheid en zelfstandigheid van de cliënt worden benaderd. 
Vraaggericht werken in de extramurale zorg vraagt om specifieke competenties, waaronder 
ondernemerscompetenties. Ondernemerschap wordt ook gevraagd op het gebied van ‘aanvullende’ 
dienstverlening die de zorgvrager tegen betaling inkoopt. Daarbij is te denken aan een breed palet 
aan woonservice- en welzijnsdiensten (Kwalificatiedossier MBO verpleegkundige). 
 
Technologie 
Het gebruik van innovatieve technologie biedt grote kansen voor de sector om onder andere de 
bezuinigingen op te vangen.  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de diversiteit aan technologieën die toegepast worden in 
de zorg. We pretenderen niet volledig te zijn, maar het schetst wel een beeld van het type 
technologie dat is benut, en benut gaat worden, in de zorg.  
  
 

Technologie  Beschrijving  

Webapplicaties en webportalen  Informatievoorziening gericht op specifieke ziekten, portalen 
voor uitwisseling tussen patiënten en zelfhulpprogramma’s, 
via het web  

Mobiele apps/ mHealth  Zorgdiensten, gezondheidsinformatie, leefstijlapps, op 
smartphone of tablet.  

EPD, PGD  Elektronisch dossiers voor opslag en uitwisseling van 
patiënten informatie tussen zorgverleners en zorgverlener 
en patiënt 
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Health sensoren, gateways en wearable devices  Intelligente waarnemingssytemen die patronen van 
bewegen en behandelen kunnen herkennen en diensten 
kunnen leveren, zoals alarmering en positionering. 

Thuis diagnostisering  techniek die het mogelijk maakt dat patiënten zelf 
diagnostische handelingen en screening verrichten. “Mini-
laboratorium aan huis.”  

Schermzorg  Gebruik van consult en monitoring op afstand  

Domotica  Technische woningautomatiseringssystemen, op afstand 
bedienbaar  

Robotica  Sociale robots die mensen met een communicatieve en 
interactie beperking helpen om te communiceren  

Virtual Reality of Serious Gaming  Inzet van virtuele spelmethoden en simulaties in de 
zorgdienstverlening, zoals bij revalidatie  

Big data  Opslaan en gebruik van een grote hoeveelheid aan 
gezondheids- en behandelingsdata  

Imaging  digitale beeldvormende technieken om delen van het 
lichaam visueel weer te geven tbv medische diagnostiek en 
wetenschappelijk onderzoek  

 
Bron: samengesteld uit o.a. Peeters et al, 2013; RVZ, 2011; RIVM, 2013; Krijgsman et al (2012); Van Gemert-Pijnen et al 
(2013) 

 
Ondersteunende technologie (inclusief sociale media) speelt steeds meer een rol. Technologische 
ontwikkelingen gaan snel en vragen van de beroepskracht een voortdurende alertheid en 
vaardigheid om nieuwe toepassingen te integreren in de zorgverlening en om de organisatie van het 
werk daarop af te stemmen. (Kwalificatiedossier MBO verpleegkundige) 
 
Regie bij de cliënt 
Er wordt ook steeds meer gestreefd naar een inclusieve samenleving (waarin iedereen meedoet en 
ondersteunt) en waarbij niet primair gekeken wordt naar de beperking die iemand heeft, maar naar 
de mogelijkheden die hij of zij (nog wel) heeft. In het gezondheidsbegrip van de toekomst staan 
waarschijnlijk aanpassingsvermogen, participatie en vitaliteit meer centraal dan ‘niet ziek zijn’ zoals 
gezondheid nu wordt gedefinieerd. De regie voor de zorg ligt bij de cliënt. 
 

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

Door de veranderingen in de zorg zal de vraag van de arbeidsmarkt veranderen. Nieuwe instromers 

zullen andere competenties hebben en van zittend werknemers worden andere competenties 

gevraagd. Het werk zal blijven veranderen en de toekomstbestendige medewerker zal ook 

tussentijds mee moeten bewegen met deze veranderingen. Dit betekent dat om te beginnen de 

opleidingen in de sector zorg en welzijn hier op worden toegespitst. Tevens is het van belang om ook 

het huidige personeel te ontwikkelen in de gevraagde richting. Hier ligt een grote uitdaging. 

Naast het kwalitatieve aspect is er ook een kwantitatief aspect. Voor het totaal van V&V-personeel 

dreigt in regio in de komende jaren een overschot te ontstaan dat oploopt tot bijna 4.400 personen 

in 2017 (Regioportret Zorg en Welzijn IJssel-Vecht, 2013) waarna weer een tekort kan ontstaan. 

Binnen functies en branches zijn er grote verschillen. In de ene groep dreigt een overschot, in de 

andere een tekort. De Kopgroep Health Arbeidsmarkt Zwolle heeft op zich genomen om de gevolgen 
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voor de personen die het betreft zoveel mogelijk in goede banen te leiden (bijvoorbeeld door de 

overstap van geïndiceerde naar niet-geïndiceerde zorg). Vanaf 2018 zal onder invloed van de 

ontgroening en vergrijzing in de regio de vraag weer gaan toenemen. De uitdaging is om met het oog 

op de toekomst zorg te dragen voor voldoende en goed gekwalificeerd personeel, ondanks de 

minder gunstige perspectieven op korte termijn. Dit maakt dat in dit PPS juist ook de komende jaren 

gewerkt moet worden aan toekomstbestendig opgeleid personeel. 

Een verwante trend is de verschuiving van intramurale naar extramurale aanbieders en een 

verschuiving van geïndiceerde naar niet-geïndiceerde zorg, die in toenemende mate geleverd wordt 

door private aanbieders. Daar zal nieuwe werkgelegenheid ontstaan waar een deel van de huidige 

werkenden en toekomstige schoolverlaters gaan werken. 

 

4. Onderwijs 

In de regio zijn de volgende onderwijsinstellingen actief in de sector Zorg & Welzijn: 

- Landstede (MBO) 

- Deltion (MBO) 

- Menso Alting (MBO) 

- Friese Poort (MBO) biedt opleidingen in zorg en welzijn en heeft vestigingen in de Noord-

Oost Polder, onderdeel van de regio Zwolle 

- Alfa College  (MBO) in Hardenberg heeft een vestiging waarin de opleidingen Sociaal-

agogisch werk, Helpende zorg welzijn en Verzorgende/ Verpleegkundige worden geboden 

- Het landelijk actieve Hoornbeeck College biedt in vestiging Kampen (MBO) waar de 

opleidingen Helpende Zorg & Welzijn, Verzorgende-IG en Mbo-verpleegkundige 

- Windesheim (HBO): MWD, Pedagogiek, SPH, Verpleegkunde – circa 4350 studenten in Zorg 

en Welzijn 

- Viaa (HBO): HBO-V, SPH, MWD - 1029 studenten in Zorg en Welzijn 

De aantallen studenten en gediplomeerden van Landstede en Deltion zijn zichtbaar in onderstaande 

tabellen. Alle 2772 Deltion deelnemers volgen hun onderwijs in Zwolle. Van deze 4104 Landstede 

deelnemers zijn er 2425 student in de vestigingen Zwolle of Raalte. 

Landstede deelnemers 2011-2013 Zorg en Welzijn (muv opleidingen sport & bewegen en onderwijs). 

Kwalificatie Niveau 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 2014 

Zorghulp 1 13 15 23 

Helpende Zorg & Welzijn 2 646 736 715 

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker kinderopvang) 3 463 403 307 

Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 3 182 252 269 

Verzorgende IG 3 682 790 814 

Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW 4) 4 74 26 1 

Sociaal-cultureel werker 4 206 215 208 
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Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker kinderopvang) 4 251 220 140 

Maatschappelijke Zorg 4 4 136 171 215 

Maatschappelijke Zorg (Medewerker gehandicaptenzorg) 4 128 157 151 

Maatschappelijke Zorg (Medewerker volwassenenwerk) 4 67 62 68 

MBO-Verpleegkundige 4 671 765 794 

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker jeugdzorg) 4 423 274 273 

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener) 

4 63 86 126 

Totaal  4005 4172 4104 

 
 
Deltion deelnemers 2011-2013 Zorg en welzijn (muv opleidingen sport & bewegen en onderwijs) 

Kwalificatie Niveau 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 2014 

Zorghulp 1 13 10 27 

Helpende Zorg & Welzijn 2 143 214 150 

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker kinderopvang) 3 228 215 188 

Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 3 97 110 113 

Verzorgende-IG 3 443 594 529 

Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW 4) 4 52 5 0 

Apothekersassistent 4 84 106 118 

Doktersassistent 4 176 185 177 

Tandartsassistent 4 99 142 193 

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker jeugdzorg) 4 114 130 97 

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker kinderopvang) 4 140 128 94 

Maatschappelijke Zorg 4 4 161 184 181 

Maatschappelijke Zorg (Medewerker gehandicaptenzorg) 4 77 129 125 

Maatschappelijke Zorg (Medewerker volwassenenwerk) 4 55 106 132 

MBO-Verpleegkundige 4 384 389 431 

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener) 

4 65 58 54 

Sociaal-cultureel werker 4 115 130 163 

Totaal  2446 2835 2772 

 
 
Landstede gediplomeerden 2013 (Sector zorg & welzijn muv Sport & bewegen en onderwijs) 

Kwalificatie Niveau BBL BOL EXT Totaal 

Zorghulp 1  14 1 15 

Helpende Zorg & Welzijn 2 85 243 21 349 
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Maatschappelijke zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 3 11 48 1 60 

Verzorgende 3 121 88 13 222 

Verzorgende IG 3 40   40 

Pedagogisch werker KO 3  87 2 89 

Pedagogisch werker jeugdzorg 4  100 5 105 

Sociaal cultureel werker (SCW) 4 6 28 2 36 

Pedagogisch werk (Pedagogisch werker KO) 4 5 79 7 91 

Maatschappelijke Zorg (Medewerker gehandicaptenzorg) 4 36 54 2 92 

Maatschappelijke zorg (Medewerker volwassenenwerk) 4 5 31  36 

MBO verpleegkundige 4 75 70 1 146 

Sociaal Pedagogisch werker (SPW 4) 4  9 1 10 

Sociaal maatschappelijk dienstverlener 4  10  10 

Totaal  384 861 56 1301 

 
 
Deltion gediplomeerden 2013 (Sector zorg & welzijn muv Sport & bewegen en onderwijs) 

Kwalificatie Niveau BBL BOL EXT Totaal 

Zorghulp 1  5 3 8 

Helpende Zorg & Welzijn 2 44 58 34 136 

Verzorgende 3 17   17 

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker kinderopvang) 3 1 60 3 64 

Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 3 14 18 4 36 

Verzorgende-IG 3 115 22 1 138 

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker jeugdzorg) 4 3 70  73 

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker kinderopvang) 4 4 47 1 52 

Maatschappelijke Zorg (Medewerker gehandicaptenzorg) 4 10 59 7 76 

Maatschappelijke Zorg (Medewerker volwassenenwerk) 4 12 33 1 46 

MBO-Verpleegkundige 4 27 48 3 78 

Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW 4) 4  3  3 

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener) 

4  31  31 

Verpleegkundige 4  10 1 11 

Sociaal-cultureel werker (SCW) 4  15 4 19 

Apothekersassistent 4 5 18  23 

Doktersassistent 4 11 60 9 80 

Totaal  263 557 71 891 
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Uit dit overzicht blijkt dat met name bij Landstede veel jongeren met niveau 2 de arbeidsmarkt 

instromen. Dit is een realiteit waar werkgevers in deze regio rekening me moeten en willen houden 

en die consequenties heeft voor de aanpak di wordt gekozen in het PPS. 

Het sectorrendement (percentage gediplomeerden dat een jaar na diplomering werkzaam is in de 

sector waarvoor deze is opgeleid) voor de gehele VOV-sector (verplegend, opvoedkundig en 

verzorgend personeel) in IJssel Vecht is 71%. Op niveau 1 en 2 is dat 52%, terwijl verzorgenden 

(niveau 3) en verpleegkundigen (niveau 4) ruim boven de 80% sectorrendement halen. 

 

De uitdaging voor het onderwijs  

Voor het onderwijs is het belangrijk om voldoende mensen op te leiden die kunnen voldoen aan de 

veranderende zorgvraag. Meebewegen is daarom het devies. De kwalitatieve aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt is noodzakelijk om in de personeelsbehoefte te kunnen blijven voorzien. 

De uitdaging voor het onderwijs is om de opleidingen zo vorm te geven dat:  

- er meer toestroom naar de zorg komt om de tekorten op lange termijn tegen te gaan;  

- het studierendement wordt vergroot om zoveel mogelijk (potentieel) personeel te 

verkrijgen;  

- personeel voorbereid is op de veranderingen in de zorg: breed opgeleid, flexibel inzetbaar, 

om kunnen gaan met E-health technologie en veranderende zorgvragen;  

- er minder uitstroom van personeel uit de zorg plaatsvindt: juiste mens op de juiste plek. 

(Recente ontwikkelingen arbeidsmarkt; Calibris). 

 

Er worden op dit moment hogere eisen gesteld aan werkenden in de zorg, onder meer door de 

accreditatie-eisen van verzekeraars. De deelnemers in dit PPS hebben de ambitie om de scholing en 

training als gevolg van deze eisen zoveel mogelijk met de huidige ROC’s te realiseren. 

 

Partijen willen in deze PPS ook de aansluiting met het VMBO en VO versterken. Landstede heeft in 

haar stichting ook een VMBO en meerdere VO scholen, waarmee effectief gewerkt kan worden aan 

de aansluiting bij het toeleidend onderwijs. 

 

5. Visie en doelen partijen 

De partijen in deze regiovisie delen een visie op de organisatie van de zorg en de rol van de 

zorgmedewerker daarin. 

Visie 

Het zorglandschap van 2025 zal er naar verwachting compleet anders uitzien. 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 cliënt staat voorop.   

Deze veranderingen vergen ook van de zorgmedewerker een andere attitude ten aanzien van werk 

en cliënten. 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 collega- 

zorgverleners is leidend in het antwoorden op een zorgbehoefte van cliënten. De zorgmedewerker 
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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. 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, zelfmanagement en zelfdiagnose 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 welke de huidige snelle ontwikkelingen een plek krijgen binnen 

opleiding en werk.  

ROC en partners kiezen voor een integrale aanpak van ervaringsgericht werkplekleren als dé manier 

om de veranderingen in de zorg te vertalen naar toekomstbestendige zorgmedewerkers en 

zorgorganisaties. Door deze PPS werken we in een omgeving waar: cliënten centraal staan, 

zorgvragen ‘op maat’ worden beantwoord en waarbij zelfregie en kwaliteit van leven voorop staan 

en andere vormen van samenwerking ontstaan tussen cliënt en diens omgeving, zorgmedewerker, 

diens team en organisatie, leerling, familie, sociaal netwerk en wijk  

Rond deze casuïstiek worden alle aspecten van leren, werken en ontwikkelen behandeld. Centraal 

staat ervaringsleren via onderdompeling, introspectie, internalisering, intervisie, training en 

coaching. Deze labs zijn experimenteel  en worden door continue evaluatie up to date gehouden. Zo 

sluiten ze naadloos aan op het veranderende zorglandschap.  

In deze PPS werken zorginstellingen over de hele keten samen: thuiszorg, V&V, revalidatie, 

huisartsenzorg en ziekenhuiszorg. Doel is immers dat werkenden uit verschillende zorgorganisaties 

beter gaan samenwerken en door versterking van de zorg in de  wijk het beroep op dure instellings- 

en ziekenhuiszorg ook kan afnemen. 

In deze benadering komen de doelen van cliënt, zorginstellingen, bedrijven en onderwijs bij elkaar. 
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Partijen delen deze visie en werken deze uit in de vorm van concrete plaatsen waar cliënten, 

werkenden, studenten, docenten en anderen samen leren. De komende jaren zijn drie 

veranderingen cruciaal die alle verwerkt worden in specifieke labs: méér inleven in de patiënt, méér 

samenwerken in de keten en beter benutten van nieuwe technologie. Dit krijgt, in 2016, vorm in drie 

concrete activiteiten/labs met concrete focus, doelen en deelnemers. Doel is dat daarmee 

ervaringen worden opgedaan waarmee steeds meer werkenden en studenten aan de slag gaan. In de 

tweede helft van de programmaperiode zullen de elementen van de verschillende labs meer 

geïntegreerd gaan worden. 

- 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 

zij dat 320 studenten en 320 werkenden in 40 labs per jaar. 

- In het wijkzorglab nemen in 2015/16 20 studenten (mbo en hbo) en 20 werkenden deel. In 

2016/17 zijn dat 60 studenten en 60 werkenden en vanaf 2017/18 zijn dat 100 werkenden en 

100 studenten in vijf labs per jaar. 

- In het zorgtechnologisch lab nemen vanaf 2016/2017 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. 

De werkwijze is dat werkenden en studenten samen leren. In de labs kunnen studenten (ook met een 

BBL-opleiding) en werkenden samen werken in reële situaties.  
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De andere wijze van werken waarop studenten worden voorbereid is nieuw en de nieuwe manier 

van ervaringsgericht werkplekleren is ook nieuw. Eveneens is de sterke samenwerking over de keten 

nieuw. Daarom zullen lectoren, docenten en studenten van hbo de effecten (op cliënttevredenheid, 

werknemersbetrokkenheid, afnemend beroep op formele zorg/kostenreductie en dergelijke) 

monitoren en evalueren om ook tussentijds te kunnen bijsturen. In de regio zijn relevante lectoraten 

bij Windesheim (ICT-Innovaties in de Zorg) en Viaa (Zorg en zingeving) aanwezig.  

 

6. Huidige samenwerkingen en beleid in de regio 

In de regio bestaan verschillende samenwerkingen op het gebied van zorg met aanpalende 

organisaties en initiatieven. Deze samenwerking is verwoord in verschillende documenten waarin 

partijen reeds hun gezamenlijke ambities hebben verwoord. Voorliggend PPS maakt onderdeel uit 

van deze bestaande samenwerking en bijbehorende ambities. 

Manifest Buiten de oevers 

In het manifest Buiten de oevers hebben deelnemende partijen aangegeven gezamenlijk te werken 

aan de volgende thema’s: 

-Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in de regio IJssel-Vecht. 

Medewerkers zullen de komende jaren langer door moeten werken. Hierdoor zal het belang van 

vitale medewerkers die duurzaam en flexibel inzetbaar zijn verder toenemen. 

-Meer zicht op onbekend of ongekend talent 

Een zo groot mogelijke participatie op de arbeidsmarkt van diegenen die in staat zijn tot werken 

sterkt de regio. Dit kan door uit te gaan van de aanwezige talenten van diegenen die toe willen 

treden tot de arbeidsmarkt en deze in een werk, leer- of ondersteuningsomgeving te plaatsen die 

aansluit bij de talenten. 

- Opleiden en kwalificeren voor de toekomst 

In de regio IJssel-Vecht wordt ingezet op een doorgaande leerlijn van basisonderwijs tot en met 

werk. Het kwalitatief en kwantitatief afstemmen is een belangrijke voorwaarde voor een goede 

toekomstige balans op de arbeidsmarkt.  

- Meer effectieve promotie van de regionale arbeidsmarkt 

De Zorg en Welzijns arbeidsmarkt in de regio IJssel-Vecht is geen gesloten geheel, maar onderdeel 

van de landelijke economie. De regio gaat inzetten op de promotie als regio waar op hoog niveau 

zorg en welzijns ondersteuning aangeboden wordt en waar een sterke en vooruitstrevende 

samenwerking met de technologische ontwikkelingen plaats vindt binnen de zorg en welzijnssector. 

- Samenwerken, netwerken en co-creëren 

De sleutel voor succes is samenwerken door focus met lef. De regionale arbeidsmarkt is sterk door 

het partnerschap en bereidheid tot samenwerking in de regio IJssel-Vecht. Het Manifest Zorg en 

Welzijn regio IJssel-Vecht is de uitwerking voor de sector Zorg en Welzijn waarin de samenwerking en 

co-creatie vorm wordt gegeven. 

 

Sectorplan Zorg Regio IJssel-Vecht 

 

Parallel aan het manifest zijn door de zorgorganisaties in de regio ook sectorplannen ontwikkeld. De 

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn heeft de regie gevoerd op dit traject. 
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Het sectorplan beschrijft dezelfde thema’s en richt zich met name op degenen die nu al werkzaam 

zijn: 

- Thema 1: Ontwikkeling van competenties van medewerkers 

▪ Uitvoering competentiescans/loopbaanadviezen 

▪ Trainingsprogramma 

▪ Bijscholingsprogramma 

▪ Opleidingsprogramma 

- Thema 2: Gekwalificeerde scholing op hogere/andere kwalificatie + instroom jongeren 

▪ Opscholing op MBO-niveau (via BBL) 

▪ Opscholing op HBO-niveau 

▪ EVC-trajecten 

 

Uitvoeringsprogramma Health Arbeidsmarkt regio Zwolle. 

Zoals hiervoor al genoemd hebben partijen die samenwerken in het manifest en in de sectorplannen 

de ambities hiervan geconcretiseerd in het Uitvoeringsprogramma Health Arbeidsmarkt regio Zwolle 

en de regie en coördinatie hiervan neergelegd bij het HIP 

De ambities zijn verder uitgewerkt en beschreven. Het betreft zeven deelagenda’s vertaald in 

concrete acties die moeten leiden tot die gezamenlijke aantrekkelijke regionale health arbeidsmarkt.  

0. Visie op en beschrijving van de Health Arbeidsmarkt Zwolle. 

1. Profielen: Profiel van de Toekomstbestendige Medewerker in beeld brengen 

2. Onderwijs: Ontwikkelen van scholings- en opleidingsprogramma’s t.b.v. de Toekomstbestendige 

Medewerker 

3. Proeftuin: Organiseren van een werk- en leeromgeving voor huidige en aankomende 

medewerkers gericht op de Toekomstbestendige Medewerker: jaarlijks neemt 30% van de 

bestaande medewerkers deel aan een proeftuin. 

4. Functies in Bedrijf: 75 medewerkers werven, opleiden en aanstellen door de gezamenlijke 

zorgorganisaties in Regio Zwolle;  

5. Iedereen in Bedrijf: Van huidige medewerker naar de Toekomstbestendige Medewerker  

6. Potentieel Talent voor de Zorg: Toeleiding van de studenten VO, MBO, HBO, WO en mensen met 

afstand tot werk naar de Toekomstbestendige Medewerker. 

Met de PPS Zorg Regio Zwolle willen het HIP en zijn strategische Kopgroep een belangrijke impuls 

geven om zijn uitvoeringsprogramma te realiseren. Het HIP neemt hiermee zijn verantwoordelijkheid 

en voert regie over zijn uitvoeringsprogramma. Met deze PPS wordt direct uitvoering gegeven aan 

thema 3 van het uitvoeringsprogramma. Ook de realisatie van de andere thema’s wordt ondersteund 

door deze PPS. In het schooljaar 2015/2016 gaan werkgevers en onderwijssector samen in overleg 

over het profiel van de toekomstbestendige medewerker (thema 1). Tevens worden relevante 

onderwijsprogramma’s ontwikkeld en wordt het curriculum toekomstbestendig gemaakt (thema 2).  

De labs zijn in ieder geval onderdeel van het curriculum van BBL en BOL-leerlingen, leveren een 

bijdrage aan vernieuwing van BBL en BOL om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
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verbeteren en dragen tevens bij aan versterking van de competenties van medewerkers (thema 5). 

Door over deze labs te communiceren helpt het (potentiële) studenten om een goede keuze te 

maken voor een opleiding in de zorg. Ook VMBO en HAVO scholieren kunnen worden rondgeleid in 

de labs (thema 6). Daarmee is ook de aansluiting met het VMBO en overig VO gewaarborgd. Dit 

wordt versterkt doordat Landstede ook VMBO en VO-scholen onder haar koepel heeft. 

 

7. PPS-Tot slot 

In korte tijd is het mogelijk gebleken om met een twintigtal partijen tot een gezamenlijke regiovisie 

en een gezamenlijk plan van aanpak te komen:  

- Vijf ROC’s 

- Het hoger beroepsonderwijs 

- Een ouderenorganisatie vanuit de cliënten 

- Zorgorganisaties over vrijwel de gehele keten; en daarnaast de regionale werkgeversvereniging 

van zorg en welzijnsinstellingen 

- Regionale overheden 

- Technologiebedrijven. 

Overheden, zorgontvangers, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en technologiebedrijven hebben 

een gezamenlijke visie en delen hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg en voor een 

goed functionerende arbeidsmarkt. Met deze PPS willen zij in vier jaar tijd investeren, concrete acties 

realiseren en daarmee veranderingen gezamenlijk realiseren. In de labs die worden ingericht 

ontdekken jaarlijks 1420 studenten samen met 620 werkenden hoe zij invulling gaan geven aan de 

nieuwe uitdagingen in de zorg. Met de investering van het Regionaal Investeringsfonds MBO wordt 

een aanpak die resultaten oplevert en waar partijen ook daarna in zullen blijven investeren. 

 


