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Aan de slag 
met zorgme-
dewerkers 
en innovatie 
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Actieprogramma en voor-
beeldprojecten in zorg en 
welzijn in West-Brabant

Personeel en technologie in de zorg
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Alarmerende cijfers in de zorg en welzijn. Van de startende 
professionals verdwijnt ruim de helft binnen twee jaar uit 
dienst. Ze krijgen te vroeg verantwoordelijkheid en wor-
den slecht ingewerkt. We praten over personeel, innova-
tie en digitale vaardigheid in zorg en welzijn met Koen de 
Hond en Sanne Schoolmeesters, directeur-bestuurder en 
strategisch adviseur bij Transvorm, het samenwerkings-
verband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in 
Noord-Brabant.

Koen de Hond: “Op het ogenblik starten meer 
mensen met een opleiding in zorg en welzijn. 
Ook neemt het aantal zij-instromers en herin-
treders toe. Maar de verwachtingen van stu-
denten en medewerkers komen in de praktijk 
van het werk niet altijd uit. Daardoor stromen 
zeker in de eerste werkjaren relatief veel mede-
werkers uit.” 

Om het tij te keren is het Actieprogramma 
Behoud Zorgpersoneel Noord-Brabant 
opgesteld. De initiatiefnemers - Transvorm, 
Avans Hogeschool, het VWS Regioteam en 
ledencollectief IZZ - roepen zorgorganisa-
ties op om zich aan te sluiten. Het program-
ma heeft drie speerpunten: pre-boarding en 
onboarding, ontwikkelmogelijkheden voor 
medewerkers en het organisatieklimaat. 

De Hond: “Van groot belang zijn instrumenten 
zoals onboarding, om nieuwe medewerkers een 
warm welkom te geven en ze hun plek te laten 
vinden wanneer ze komen werken voor je orga-
nisatie. Daarmee kun je ze, ook voor de langere 
termijn, aan je binden. Daarnaast zijn ont-
wikkelmogelijkheden voor medewerkers van 
belang, net als loopbaan- en specialisatiemoge-
lijkheden en een goede balans in bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden. Die mogelijkheden 
zorgen ervoor dat de medewerker én de orga-
nisatie kunnen groeien. Een goed organisatie-
klimaat tenslotte heeft aandacht voor werk-
nemers, voor de werksfeer en samenwerking 
binnen teams, met voldoende communicatie 
tussen werknemers en leidinggevenden. Die 
kwaliteiten dragen bij aan de productiviteit en 
tevredenheid van de medewerkers, ze bevorde-
ren creativiteit en innovatie en helpen ook bij 
het aantrekken van nieuw talent.”
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De krappe arbeidsmarkt in zorg en welzijn 
vraagt ook om samenwerking tussen organi-
saties. Welke voorbeelden in West-Brabant 
zijn hiervan te geven?

Sanne Schoolmeesters: “We zien steeds meer 
samenwerking in zorg en welzijn in West-Bra-
bant. Zo is onlangs het project LandGoedLeren 
in Halsteren gestart. Zorgorganisaties GGZ 
WNB, ASVZ, SDW, tanteLouise en beroeps-
opleider Curio bieden de mogelijkheid om op 
Landgoed Vrederust het BBL-traject MBO-V 
of Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg te 
volgen. Studenten kunnen een kijkje nemen 
bij de verschillende soorten zorginstellingen: 
geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en 
gehandicaptenzorg. Met deze samenwerking 
versterken de zorgorganisaties hun krachten. 
Uniek aan deze opleidingsvorm is het breder 
opleiden van studenten, zodat ze expertise krij-
gen in de verschillende doelgroepen. Daarmee 
worden ze op langere termijn behouden voor de 
regio en de zorg in het algemeen.”

Schoolmeesters noemt nog een voorbeeldig 
project: Samen Onbeperkt. 

“De gehandicaptenzorgorganisaties SDW, S&L 
Zorg en SOVAK besloten intensiever samen te 
werken op het gebied van scholing en arbeids-
markt. Ze ontwikkelden samen een specialisti-
sche flexpool en ze bieden samen de mogelijk-
heid voor praktijkgestuurd leren en een verkort 
leer-werk traject.” 

De arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en 
welzijn vragen om innovatie. Bij ongewijzigd 
beleid lopen in de komende jaren de tekor-
ten op. De inzet van ict en zorgtechnologie 
zijn dan ook vanzelfsprekende hulpmidde-
len. Hoe gaat dat in West-Brabant?

De Hond: “De uitdaging is om zorginnovaties 
snel en goed in de praktijk te brengen en op te 
schalen. Dat vraagt om kennis over innovatie-
processen. In West-Brabant is het Care Inno-
vation Center (CIC) daar een mooi voorbeeld 
van.” 

Het Care Innovation Center overziet, stimu-
leert, verbindt, faciliteert en ondersteunt 
zorgorganisaties en ontwikkelaars van in-
novaties. Op die manier ontstaan er oplos-
singen die bijdragen aan de verbetering van 
de gezondheid en zelfredzaamheid van de 
inwoners van West-Brabant.

Schoolmeesters: “Medewerkers in zorg en wel-
zijn krijgen in hun werk onvermijdelijk te ma-
ken met digitale toepassingen. Ze werken met 
een elektronisch cliënten- of patiëntendossier 
en met roostersoftware. Ook hebben zorgpro-
fessionals te maken met domotica, beeldbellen 
en allerlei andere e-health-toepassingen. Deze 
toepassingen zijn belangrijk voor de zorg. Ze 
kunnen de werkdruk verlagen, geven de cliënt 
meer regie en maken zorg op afstand mogelijk. 
Dat een deel van de zorgprofessionals nog niet 
goed met digitale technologie overweg kan is 
een knelpunt.

“Gelukkig bestaat er een landelijke kennissite 
rondom digitale geletterdheid en ict-toepassin-
gen in zorg en welzijn. De website digivaardi-
gindezorg.nl staat vol met speciaal ontwikkeld 
lesmateriaal, dat aansluit bij ieders niveau en 
leerstijl. Daarmee kunnen zorgprofessional 
aan hun digitale vaardigheden werken en 
zorginstellingen vinden er lesmateriaal over 
het gebruik van digitale middelen. De site biedt 
leermiddelen, toegesneden op het werk in zorg 
en welzijn. Van basale kennis tot geavanceerde 
e-health toepassingen, alles komt aan bod.” 
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Jongeren stappen 
in een duidelijk 
leertraject: werk en 
onderwijs is geregeld. 

Personeel en technologie in de zorg



De Hond: “Om innovaties te laten slagen 
zijn digitale vaardigheden van medewerkers 
een belangrijke randvoorwaarde. In dat licht 
besteedt Transvorm de komende tijd aandacht 
aan dit onderwerp; om anders werken in zorg 
en welzijn op brede schaal mogelijk te maken. 
Naast voldoende kwalitatieve instroom en 
behoud van medewerkers biedt innovatie ook 
kansen om zorg en welzijn toegankelijk en 
betaalbaar te houden. Als technologie goed 
wordt omarmd, verbetert bovendien vaak de 
kwaliteit van zorg en welzijn en daarmee het 
werkgeluk van medewerkers. Anders gezegd: 
sociale en technologische vernieuwingen 
helpen om de sector voor nieuwe en bestaande 
medewerkers nog aantrekkelijker te maken als 
werkomgeving.” 
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Om innovaties te 
laten slagen zijn 
digitale vaardigheden 
van medewerkers 
een belangrijke 
randvoorwaarde.
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