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Dit is het Jaarbericht 
2020 van samen Voor 
Betere Zorg, in de nieuwe 
huisstijl. We kijken terug 
op een uitzonderlijk 
jaar, met verdrietige, 
maar ook inspirerende 
gebeurtenissen.
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Ad: “2020 was een bijzonder jaar waarin corona onze sector 
overviel. Hoe kijk je hierop terug?”
Roel: “Het was inderdaad een soort snelschakeltest. Zorg- 
en welzijnsorganisaties in de regio zochten elkaar op om de 
crisis te lijf te gaan. Samen Voor Betere Zorg startte direct 
met ondersteunen. We werkten aan oplossingen om het 
werk van de zorgorganisaties uit het netwerk te verlichten, 
denk aan de actie gratis parkeren en ‘Extra Handen voor de 
Zorg’. We vonden elkaar en er kwam goede ondersteuning op 
gang. Ik geef ook graag een verbeterpunt mee: we hebben 
diep ingegrepen in het leven van mensen, bijvoorbeeld in de 
ouderen- en gehandicaptenzorg. Cliënten en patiënten waren 
afgesloten van de rest van de wereld. Laten we onderzoeken 
hoe dat in de toekomst anders kan.”

Roel: “In 2020 zijn stappen gezet in het realiseren van onze 
strategie en positionering. Hoe heb je hier, samen met het 
bestuur, leden en medewerkers, invulling aan gegeven?”
Ad: “In samenwerking met bestuur, leden en medewerkers is 

‘Tijdens de coronacrisis zijn we 
het aller dichtst bij onze drijfveer 
gekomen: waarom we in de zorg 
doen wat we doen. Dat raakt me 
enorm en motiveert me.’

Roel de Bruijn, Voorzitter samen Voor Betere Zorg

De coronacrisis maakte 2020 tot een heftig 

jaar. Corona leidde tot topdrukte in de zorg. 

Samenwerken was belangrijker dan ooit en er 

zijn veel aansprekende initiatieven genomen. 

Wat betekende dit alles voor samen Voor 

Betere Zorg? Ad Warnar, directeur van samen 

Voor Betere Zorg, en voorzitter Roel de Bruijn 

van zorgorganisatie Ons Tweede Thuis  

gingen in gesprek over oplossingen,  

krachten bundelen en innovatie.

Terugblik

v.l.n.r. Ad Warnar, 
Roel de Bruijn
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er gekozen voor een rol en positie als verbindende vernieuwer, 
waarbij de toegevoegde waarde van het netwerk zich uit via 
het inzetten op innovatie in zorg en welzijn. Per strategisch 
thema zijn concrete projecten benoemd om de ambities te 
realiseren. Verder vervullen we landelijk een voorbeeldfunctie op 
bepaalde terreinen. Zo hebben enkele leden de koploperstatus 
behaald met de pilot ‘Andere vormen van begeleiding’ en de 
‘Masterclasses ‘Van Verzuim naar Inzetbaarheidscultuur’. De 
workshops scenariodenken en het e-magazine ‘Werken aan 
digitale vaardigheden’ zijn ook het noemen waard.”

Ad: “Roel, hoe heb jij afgelopen jaar de samenwerking met de 
andere organisaties uit het netwerk ervaren?”
Roel: “We staan voor grote opgaven in de zorg, zowel in het 
sociaal domein als in de langdurige zorg. Marktwerking zet 
aan tot tegen elkaar opbieden en tot onderscheid in plaats 
van synergie. Dat staat haaks op de meerwaarde die we in 
coronatijd hebben bereikt door intensief samen te werken, 
zowel leden onderling als leden met niet-leden. Om greep op 
de kosten te houden en de knelpunten op de arbeidsmarkt 
het hoofd te bieden, hebben we veel denkkracht en innovatie 
nodig. Pure vernieuwing! We moeten nieuwe wegen inslaan, 
oplossingen bedenken. De power die we tijdens de coronacrisis 
ontdekt hebben, moeten we meenemen naar de toekomst.”

Roel: “Vorig jaar is de verkenning tot samenwerking met het 
collega-netwerk voor zorg en welzijn Sigra (regio Amsterdam, 
Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord) gestart. 
Waarom is deze stap gezet en wat levert die onze leden op?”
Ad: “Sigra is van nature een prettige samenwerkingspartner. We 
werken samen op projecten als digitale vaardigheden en het 
innovatieplatform. Ook delen we een marktonderzoeker. Maar 

we merkten dat in onze netwerken zo nu en dan knelpunten 
werden ervaren. In 2020 werden de maatschappelijke opgave 
en de urgentie tot samenwerking expliciet door de coronacrisis. 
Met name vanwege de schaal waarop crisissamenwerking 
plaatsvond en -vindt: op provinciaal niveau in de ROAZ.  Wat 
we in ieder geval willen bereiken is een betere dienstverlening 
aan leden van beide organisaties, zodat zij profiteren van 
een krachtige (boven)regionale samenwerking en ‘best of 
both worlds’. Met zorgvuldig afgestemde, integrale zorg en 
ondersteuning kunnen we beter tegemoetkomen aan de 
behoeften van de burger/cliënt/patiënt. Verder willen we 
eenduidige dienstverlening realiseren voor dubbelleden.”

Ad: “Tot slot, Roel: waar ben je het meest trots op?”
Roel: “Wat de zorgorganisaties en hun medewerkers doen is 
mensenwerk. Ik heb heel wat collega’s gesproken die diep 
geraakt waren door alles wat hen en hun organisatie overkwam. 
Iedereen was bereid samen te werken en de mouwen op te 
stropen en te werken op locaties met besmettingen. Tijdens de 
coronacrisis zijn we het aller dichtst bij onze drijfveer gekomen: 
waarom we in de zorg doen wat we doen. Dat raakt me enorm 
en motiveert me. En jij?”

Ad: “De samenwerking is, soms onder druk van de coronacrisis, 
flink verstevigd. Er zijn nieuwe initiatieven genomen, 
toekomstperspectieven geschetst. Dat heeft geleid tot een 
sterke inzet op sociale en technologische innovaties. De leden 
realiseren zich dat burgers in de regio daar uiteindelijk van 
moeten profiteren.” 

‘De samenwerking is, soms onder 
druk van de coronacrisis, flink 
verstevigd. Er zijn nieuwe initiatieven 
genomen, toekomstperspectieven 
geschetst. Dat heeft geleid tot 
een sterke inzet op sociale en 
technologische innovaties.’

Ad Warnar, directeur samen Voor Betere Zorg

Terugblik
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Financieel resultaat

Het resultaat van samen Voor Betere Zorg over 2020 
bedraagt € 272.000 positief. Dit is voor een belangrijk deel te 
danken aan de inzet van het bureau op corona-gerelateerde 
activiteiten en de extra uren die daardoor zijn gemaakt en 
gedeclareerd bij RegioPlus (ministerie van VWS). Deze uren 
vielen niet onder de cofinancieringseis van de subsidie van 
VWS. Er is ook cofinanciering overgebleven, omdat een 
deel van de geplande activiteiten niet kon doorgaan. Het 
budget voor deze afgelaste activiteiten en de overgebleven 
cofinanciering zijn meegenomen in de begroting van 2021. 
Een ander positief effect op het resultaat heeft de vergoeding 
die we ontvingen voor het eerste ziektejaar van langdurig 
zieke medewerkers, omdat zij niet volledig zijn vervangen. Het 
resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 

Voor 2021 is een resultaat van € 45.000 een realistische 
inschatting. Daarbij houden we rekening met een onttrekking 
uit het eigen vermogen (het gereserveerde resultaat van 2020) 
om aan de cofinancieringseis te voldoen en voor dekking van 
de salariskosten van langdurig zieke medewerkers voor wie we 
geen vergoeding ontvangen in het tweede ziektejaar.
Zonder deze incidentele baten zou het resultaat nog steeds 
licht positief zijn. In die zin staan we er financieel goed voor. 
Tegelijkertijd zijn we kwetsbaar bij tegenslag, zoals een 
opzegging door een of twee grote leden of meer langdurig 
zieken. Daarom onderzoeken ons bestuur en de directie een 
samenwerking met Sigra. Wij denken dat onze kracht en 
toegevoegde waarde het verdienen goed geborgd te zijn. 

Marlijn Lenselink
Penningsmeester samen Voor Betere Zorg,  
bestuurder De Hartekamp Groep
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Corona leidde tot topdrukte in de zorg.

Samenwerken was belangrijker dan ooit en er

zijn aansprekende initiatieven genomen. Een 

paar initiatieven lichten we hier uit.

Extra Handen voor de Zorg
Het landelijke initiatief ‘Extra Handen voor de Zorg’ (EHvdZ) is 
tijdens de eerste coronagolf gestart om zorgorganisaties die 
extra personeel nodig hadden te matchen met studenten en 
(oud-)professionals. Samen Voor Betere Zorg behandelde alle 
aanvragen in de regio – en die stroomden binnen. Bijna alle 
collega’s werden vrijgemaakt om te bellen. In totaal spraken 
zij 863 kandidaten. Vervolgens stelden ze 320 vrijwillige 
zorgverleners voor aan 25 zorgorganisaties. Tijdens de tweede 
golf meldden 114 nieuwe kandidaten zich aan. Er kwamen 
40 aanvragen binnen van 16 verschillende zorgorganisaties 
waarop 194 kandidaten werden voorgesteld. In het najaar is 
gekeken hoe horecapersoneel kon bijdragen in de zorg en 
namen we deel aan de website ‘Horeca Helpt de Zorg Noord-
Holland’. Ook in 2021 blijven we de match tussen vraag en 
aanbod voor coronabanen en EHvdZ organiseren.

Corona

‘Je merkte dat horecamedewerkers 
een enorme toegevoegde waarde 
hadden doordat ze meer tijd 
hadden. Bovendien werkte hun 
hospitality-ervaring aanstekelijk.’

Annet Beentjes, HR-manager Nieuw Unicum

Scan de QR-code met de camera van uw smartphone om 
dit filmpje te bekijken. Van DJ naar ouderenzorg. Daarin ziet 
u hoe DJ Angel Maduro tijdens corona aan de slag gaat als 
woonassistent.
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Crisiszorg en meer ... 
In april werd duidelijk dat het coronavirus zo snel om zich heen 
greep dat de grenzen van de zorgcapaciteit in zicht kwamen. 
In hoog tempo zijn verbindingen met de niet-acute zorgketen 
gelegd, om drie doelen te dienen: 

➊ de acute zorgketen ontlasten
➋ efficiënte(re) inzet van de schaarse capaciteit
➌  inzet van expertise voor kwetsbare doelgroepen (ouderen 

en mensen met een verstandelijke beperking of psychische 
kwetsbaarheid). 

De samenwerking kwam snel op gang en leidde tot:  
→  Het inventariseren en vrijmaken van beschikbare locaties 

binnen de VVT-sector  (verzorging, verpleging en thuiszorg) 
voor cohortverpleging in de regio, zodat de capaciteit 
in de veiligheidsregio Kennemerland snel kon worden 
opgeschaald. 

→  Het aanhaken van de gehandicaptenzorg bij de ROAZ-
structuur via een regionale GHZ-kring voor Kennemerland. 
Hoofdonderwerp was de beschikbaarheid van mensen, 
middelen en mogelijkheden voor cohortverpleging. Daarbij 
is de sector aangehaakt bij het format dat ook in de  
VVT- en GGZ-sector is gebruikt. 

→  De GGZ bracht daarna de mogelijkheden voor cohort-
verpleging in kaart. Samen met de GGZ-organisaties,  
GGD en gemeente Haarlem zijn opvangplekken in  
de regio gerealiseerd voor dak- en thuislozen die  
risico liepen op coronabesmetting of al besmet waren. 

Studenten die een opleiding volgen in de  
zorg zijn actief benaderd voor een bijbaan  
in de zorg.

Corona
Organisatie ‘crisis en meer’ en de rol van samen Voor Betere Zorg daarin

Kaart is Veiligheidsregio Kennermerland. Netwerk VBZ  
is incl. Amstelland (Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen).

Dit overzicht laat de 
infrastructuur zien tussen 

de crisiszorg en samen 
Voor Betere Zorg.

GGD/Gemeenten
Verbinding zorg met sociaal domein zoals welzijn, 

MO/BW, Jeugdzorg en OGGZ

Publieke gezondheid, 
preventie en welzijn

GHOR/GGD
Verbinding acute  

zorgketen met overige  
zorgpartijen VVT, GHZ  

en GGZ

Langdurige zorg en care

ROAZ Noord 
Holland en Flevoland

Acute zorgketen rondom 
traumacentrum, van 

Amsterdam UMC. 
Werkgebied: Noord Holland/

Flevoland
Deelnemers primair: 
ziekenhuis, huisarts, 

ambulance, GHOR-en (4)

Crisizorg en cure

samen Voor Betere Zorg (VBZ)

 →  Netwerk van zorg- en welzijnspartijen
     Kennemerland, Amstel en Meerlanden

 → Voorzitter Roel de Bruijn (Ons Tweede Thuis), 
     deelnemer ROAZ namens GHZ/VBW

 → GHOR Kennemerland: Marian Stet (De 
     Hartekamp Groep), José van Vliet (ViVa!  
     Zorggroep) en Naomi Tas (RIBW K/AM) 
     vertegenwoorders voor respectievelijk GHZ, 
     VVT en (O)GGZ
 → Leger des Helis, RIBW K/AM en GGZ  

     inGeest trekken samen op voor wat 
             betreft Maatschappelijke opvang
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Samen Sterk
De vereniging samen Voor Betere Zorg is een interactief 
strategisch netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties met 
een gedeelde ambitie. Zij willen de best mogelijke zorg en 
ondersteuning bieden aan inwoners van de regio Kennemerland, 
Amstelland en Meerlanden. Samen vormen we een krachtige 
beweging: we verbinden, inspireren en versterken elkaar 
door onderling en met externe partijen, zoals gemeenten en 
onderwijsinstellingen, samen te werken. Op die manier zijn we 
een aantrekkelijke sector voor zowel huidige als toekomstige 
zorg- en welzijnsprofessionals. Ook in 2020 zetten we in op 
hoogwaardige regionale zorgketens, met focus op preventie, 
gezondheid en eigen regie van de cliënt. 

Samenwerken in netwerken

Een pandemie bereikt ons land: het was een radicaal maar 
plausibel scenario waar we al rekening mee hadden kunnen 
houden, zeggen scenario-experts. We vinden het belangrijk 
om alert te zijn op toekomstige onzekerheden en potentiële 
gevolgen. Daarmee heb je oog voor de duurzaamheid van 
activiteiten. Om die reden schonken samen Voor Betere Zorg en 
SIGRA aandacht aan het principe van scenariodenken.

Scenariodenken
Kort na de eerste coronagolf ging samen Voor Betere Zorg 
aan de slag met post-corona scenario’s in zorg en welzijn. Op 
10 augustus kwamen tien zorg- en welzijnsbestuurders bijeen 
om die te bespreken, onder begeleiding van adviesbureau 
FutureConsult. De deelnemers waren enthousiast over de 
methodiek, de opzet en voorbereiding. In het najaar zijn de 
scenario’s en de opbrengst uit de zomersessie met onze 
stakeholders besproken. Dit alles leverde een rijke oogst op aan 
samenwerkingsinitiatieven en ideeën voor de regio. Hiermee 
staat scenariodenken als instrument voor strategievorming 
binnen het samen Voor Betere Zorg-netwerk op de kaart. In 
december is de toolkit scenariodenken – in samenwerking met 
Sigra – gelanceerd. 

Regionaal beter samenwerken 
In juni kon de bijeenkomst Regionaal Beter Samenwerken 
vanwege corona niet doorgaan.  De agendacommissie besloot 
in plaats daarvan alle stakeholders van het bestuurlijk platform 
in de zorg en het sociaal domein een zomergroet te sturen, 
als hart onder de riem. Daarin sprak de commissie de hoop 
en verwachting uit dat in het najaar alsnog een bijeenkomst 
mogelijk zou zijn. Op 9 december volgde een online meeting 
onder de titel ‘Maatjes gezocht voor samenwerking’. Zo’n 25 
bestuurders uit eerste en tweedelijnszorg, welzijn, gemeenten 
en verzekeraars kwamen digitaal bij elkaar. Via pitches en 
dialoog zochten zij onderling verbinding, vergelijkbaar met een 
prikbord in de supermarkt waarop mensen anderen om hulp 
of voor clubjes vragen. Zo ontstonden nieuwe (gelegenheids)
coalities, onder meer tussen De Hartekampgroep en de 
gemeente Heemstede voor jonge kinderen met een  
beperking die naar een reguliere school gaan. 

‘Je hoeft geen visionair, goeroe of 
profeet te zijn om goede scenario’s te 
maken. Hier past de waarschuwing: 
only practice makes perfect. Werken 
met scenario’s is een ambachtelijk 
proces. Je leert door in de praktijk 
te oefenen, het liefst bij meerdere 
scenariotrajecten betrokken te zijn  
en te zien waar het fout ging en hoe  
je het beter kunt doen.’ 

Jan Nekkers, Wijzer in de Toekomst
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Overal in de regio doen professionals in zorg en welzijn wat 
ze kunnen om hun cliënten/patiënten de best mogelijke zorg 
te bieden. Daar zitten praktijkvoorbeelden bij waar collega’s 
in andere organisaties inspiratie en energie uit kunnen halen. 
Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is een veelomvattend 
thema, dat ook vaak als beweging wordt aangeduid. Een 
beweging van ‘voorkomen, vervangen en verplaatsen’ van zorg. 
Samen met Tamara Pieterse – zij is regionaal ambassadeur van 
het VBZ strategische thema JZOJP – hebben wij uitgewerkt 
welke rol samen Voor Betere Zorg kan en moet vervullen 
op dit thema. Dit leidde ertoe dat we in november zorg- en 
welzijnsorganisaties vroegen naar hun best practices. Met als 
resultaat tien aansprekende voorbeelden, verdeeld over de 
regio en verschillende sectoren. We hebben ze gebundeld in een 
e-magazine dat we rond de zomer willen delen met onze leden 
en financiers. Zo maken we breed kenbaar welke inspirerende 
initiatieven er in onze regio zijn! 

‘Het is onze ambitie dat cliënten/
patiënten de waarde ervaren van 
de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 
Dat vereist nauwe samenwerking 
in het zorgnetwerk, meer inzet van 
(zorg)technologie en de wil om 
daadwerkelijk te veranderen. Vanuit 
het leidende perspectief dat dit de 
zorg voor de cliënt/patiënt verbetert.’ 

Tamara Pieterse, bestuurder Zorgbalans

Juiste Zorg op de Juiste Plek 
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Arbeidsmarkt in balans

Regionale strategische opleidingsplanning 
Opleiders binnen zorgorganisaties trekken samen op bij het 
‘meer’ en ‘anders’ opleiden in het mbo, hbo en wo. Vanuit 
de eigen en elkaars opleidingsdoelstellingen brengen ze, 
inhoudelijk en cijfermatig onderbouwd, groeiambities bijeen in 
een ‘Regionale Strategische Opleidingsplanning’ (ROSP).

Gezamenlijk richting en houvast
De ROSP is een hulpmiddel voor zorgorganisaties bij hun 
strategische personeelsplanning, zowel intern voor hun 
HR-afdeling als bij gesprekken over samenwerkingen. Een 
meerjarenbeeld geeft richting en houvast om innovaties op te 
pakken, een heldere vraag te stellen aan onderwijsorganisaties 
en gezamenlijk opleidingsactiviteiten uit te voeren.

Opleidingsambities
Samen Voor Betere Zorg brengt de opleidingsambities van de 
individuele zorgorganisaties en de regio in kaart. Voor hoeveel 
mbo-studenten (BOL en BBL) en hbo-studenten (stagiaires 
en duaal) hebben we de komende drie jaar plek? En hoeveel 
eerstejaarsstudenten heten we welkom in de zorg?

Aan de ROSP deden in 2020, het 3e jaar na de start van RSOP,  
21 zorgorganisaties mee. Zij vullen jaarlijks het ROSP-format 
van samen Voor Betere Zorg in. Op die manier krijgen ze inzicht 
in hun gewenste opleidingsaantallen voor de komende drie jaar 
en in de mogelijkheden om anders op te leiden. Deze gegevens 
worden samengebracht in een regionale opleidingsplanning en 
volgens de PDCA-cyclus besproken tijdens bijeenkomsten van 
het Netwerk Opleiden en Toekomstgericht Opleiden. Het ROSP-
format wordt elk jaar geactualiseerd met recent ontworpen 
trajecten en leereenheden of trajecten voor specifieke 
doelgroepen.

Om nu en in de toekomst kwalitatief goede 

zorg te kunnen leveren, zijn betrokken en 

passend opgeleide professionals nodig. 

Daar werken we binnen het netwerk samen 

Voor Betere Zorg planmatig aan. In ons 

jaarplan bundelen we de krachten van de 

deelnemende organisaties om te komen tot 

een integrale, regionale en toekomstbestendige 

arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Een 

paar resultaten lichten we uit.
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‘In onze ontwikkelingsgerichte 
aanpak is dialoog pas geloofwaardig 
als de bestuurder het intentioneel 
doet, en met de uitkomsten 
aan de slag gaat. Dan voelen 
zorgprofessionals zich gezien en 
gewaardeerd en heeft het bestuur 
input om de systeemwereld beter  
te koppelen aan leefwereld.’
  Frank Moison, HR-manager De Hartekamp Groep 

Kompas goed werk & goed werkgeverschap 
Samen Voor Betere Zorg heeft met de zorgorganisaties uit 
het netwerk het ‘Kompas goed werk & goed werkgeverschap’ 
ontwikkeld. Dit heeft als doel een neerwaartse spiraal van 
uitval, uitstroom, ontevredenheid en hoge werkdruk om te 
draaien naar een positieve spiraal van vitaliteit, gezondheid en 
duurzaam meedoen. In het kompas zijn naast processtappen 
ook inhoudelijke speerpunten benoemd voor de komende 
jaren, met inspiratie als motor voor verandering. Rond de 
speerpunten hebben we diverse masterclasses georganiseerd. 
De masterclass ‘Van Verzuim naar Inzetbaarheidscultuur’ werd 
tijdens de ‘Actie Leer Netwerk dagen’ van 7 t/m 11 december 
2020 uitgeroepen tot landelijke koploper. 

Samen Voor Betere Zorg faciliteert met de zorgorganisaties 
deze regionale beweging om te komen tot vitale organisaties 
en vitale medewerkers. Dat wordt gedaan door te investeren in 
het integraal ontwikkelen en versterken van zorgprofessionals, 
teams en organisaties.

Visie volwassenonderwijs
Door stil te staan bij de kenmerken en behoeften van 
volwassenen die onderwijs volgen, de daarbij behorende 
leeromgeving en de organisatie van het leren is een 
gezamenlijke basis gelegd voor regionale onderwijsinnovatie. 
Een van de inzichten is dat volwassen studenten voldoening 
halen uit leren als de inhoud en de vorm van onderwijs 
aansluiten bij hun werk en voortbouwen op kennis en 
vaardigheden die ze al hebben. 
In 2019 hebben 13 zorgorganisaties het ‘Ontwikkeldocument 
Visie Volwassenenonderwijs’ opgesteld. In 2020 is deze visie in 
samenspraak met verschillende stakeholders geactualiseerd. 
We brengen het resultaat in bij overleggen met regionale en 

Arbeidsmarkt in balans

Actuele informatie over de regionale arbeidsmarkt is van groot 
belang voor een goede balans in zorg en welzijn. samen Voor 
Betere Zorg biedt arbeidsmarktinformatie over de VBZ-regio’s 
en de Sigra-regio’s.
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https://samenvoorbeterezorg.nl/wp-content/uploads/2021/05/arbeidsmarktinformatie_facts_figures_kam_2020.pdf


Wilma Jansen is senior beleidsmedewerker bij samen Voor 
Betere Zorg. Zij vertelt over de creatieve manieren van 
stagebegeleiding. Ontstaan uit een ontwikkelcoalitie in de regio 
Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Wat levert het op 
voor stagiairs, voor de arbeidsmarkt en voor jou en mij?

landelijke onderwijs-stakeholders. Verder buigen we ons in 2021 
over de toekomstvisie voor het onderwijs aan jongeren.

Koploper in stagebegeleiding
Op 15 oktober kreeg de pilot ‘Andere vormen van stage-
begeleiding in zorg en welzijn’ het certificaat ‘Koploper’ van het 
landelijke Actie Leer Netwerk. Het is de kroon op het werk van 
de coalitie die deze pilot heeft ontwikkeld, een samenwerking 
tussen Ons Tweede Thuis, ViVa! Zorggroep, Sint Jacob, De 
Hartekamp Groep en het Nova College. 

Rode loper
Vanwege het groeiende tekort aan zorgpersoneel is het 
nodig meer mensen aan te trekken en op te leiden. Veel 
studenten, jongeren, door- en zij-instromers hebben zin in 
een opleiding en een baan in de zorg. Het is belangrijk dat 
zij hun studie met plezier afronden en daarna hun draai 
vinden als gekwalificeerde zorgprofessional. Zorg- en 
onderwijsorganisaties zijn aan zet om de rode loper voor hen 
uit te leggen, onder meer door nieuwkomers een warm welkom 
en goede begeleiding te bieden.

Nieuwe methodieken en werkwijzen
Binnen de resultaatgerichte coalitie ‘Voldoende goede 
studentbegeleiding’ zoeken we gezamenlijk naar nieuwe 
methodieken en werkwijzen. De deelnemende organisaties 
voeren pilots uit en delen instrumenten, tips, ideeën,  
ervaringen en beleidsuitgangspunten. Een van die pilots  
was ‘Andere vormen van stagebegeleiding’. In de flyer  
over de pilot staat welke vormen onderzocht zijn en hoe 
zorgorganisatie ze kunnen toepassen. 

Arbeidsmarkt in balans
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https://www.youtube.com/watch?v=PhOzGau3bWE&t=11s


De sociale en technologische zorginnovaties waar we ons in 
het innovatienetwerk op richten moeten impact hebben op de 
strategische thema’s Arbeidsmarkt in Balans, Juiste Zorg op 
de Juiste Plek en Inclusieve Samenleving. Het netwerk heeft in 
november 2020 de speerpunten vastgesteld voor 2021-2025:
→  innovatiemenukaart
→  doorontwikkeling en inzet artificial intelligence
→  digivaardiger in de zorg
→  terugdringen administratieve last en regeldruk
→  opzetten digitaal platform (LXP)

De behoefte om met het innovatienetwerk samen te komen en 
het uit te breiden is groot. Daarbij is ook input nodig van HR-
managers, want innovaties hebben gevolgen voor medewerkers en 
dus voor de strategische personeels- en opleidingsplanning. Een 
voorwaarde voor succesvolle innovaties in de regio is dan ook dat 
het innovatienetwerk en het HR- en zorgnetwerk in contact blijven. 

Digitaal vaardig
Leden van samen Voor Betere Zorg en Sigra werken samen aan het 
verbeteren van digitale vaardigheden. Zo willen ze eraan bijdragen 
dat alle organisaties, zorgprofessionals en cliënten kunnen blijven 
meedoen in een wereld die in hoog tempo verder digitaliseert. VBZ 
en Sigra hebben het e-magazine ‘Samen digitaal vaardig’ gemaakt 
om kennis en ervaringen te delen. Dit magazine wordt elke drie 
maanden geactualiseerd. Lees meer over digitaler werken in het 
e-magazine (scan hiervoor de QR-code op deze pagina).

Zorginnovatie VLOG
In onze regio bruist het van creatieve innovaties en initiatieven in de 
zorg. Onze programmacoördinator Marike Groenendijk van samen 
Voor Betere Zorg trekt er regelmatig op uit om te zien en te  
horen wat zorg- en welzijnsorganisaties allemaal doen en maakt 
daar korte vlogs van. Want goede voorbeelden van zorginnovaties 
waar anderen ook profijt van kunnen hebben, delen we graag. 

Sociale en technologische innovatie

26 | samen voor betere zorg

Samen digitaal vaardig. 
Wat kan jij doen? Lees het e-magazine.
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https://samenvoorbeterezorg.nl/wp-content/uploads/2021/05/emagazine_Sigra_VBZ_17052021.pdf


Bouwen aan een samenleving van en voor iedereen, daar staat 
samen Voor Betere Zorg voor. In 2020 hebben we dit thema 
verkend en het belang ervan onderstreept. In 2021 starten 
we met projecten die concreet bijdragen aan een inclusieve 
samenleving. Dat zijn:

→  krachtenbundeling voor ontwikkelingen in het sociaal 
domein (zoals samen optrekken in ‘Gewoon in de wijk’  
en komen tot een regionale woonzorgvisie)

→  een coalition of the willing opzetten rond het concept 
‘inclusief wonen’  

→  verkenning baancreatie om de groep mensen die nu 
nog naast de arbeidsmarkt staan kansen te bieden 
en hiermee tegelijk werken aan het oplossen van de 
personeelstekorten 

Inclusieve samenleving

‘Naast materieel welbevinden is 
zingeving een van de belangrijkste 
drijfveren in het menselijk streven 
naar geluk. Dat geldt ook voor 
de kwetsbare medeburgers die 
wij begeleiden. Meedoen in de 
samenleving en op die manier zin 
geven aan het eigen en andermans 
leven moet daarom een belangrijk 
doel zijn in de ondersteuning van 
cliënten.’

Jan Kroft, bestuurder SIG  
organisatie voor ondersteuning 
van mensen met een beperking
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samen Voor Betere Zorg
Leidsevaart 582
2014 HT Haarlem 
023-532 21 51

vbz@vbzkam.nl
www.samenvoorbeterezorg.nl
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