Het
Van daaruit wordt gestreefd om (duurdere) zorg te voorkomen, zorg dichter bij mensen te brengen
(verplaatsen) en zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-Health. Deze uitgangspunten vertalen we naar de professionals die de kern van de
te stellen. Van daaruit wordt gestreefd om onnodige zorg te voorkomen
verplaatsen)
en extra taken zoveel mogelijk te vervangen met behulp van ICT-middelen. Dit ondersteunt professionals in het doen van hun werk.
hoe toetsen we of onze professionals er iets mee op schieten

Instroom

Behoud

We werven nieuwe groepen medewerkers en/of leiden deze versneld op tot
zorgprofessionals.
Wervingscampagne Texel
● Gezondheidszorg Psycholoog
●
●
●
●

Welslagen Den Helder
Wijkleercentrum

Ketensamenwerking

Onze medewerkers blijven met plezier
werken in de zorg.
Werken is leren, leren is werken
Specialist Ouderengeneeskunde
● Vitaliteit & Werkplezier
● West-Friese Zorgacademie
●

Door andere manieren van werken en
gebruik te maken van techno- logie
worden medewerkers ontlast.
ICT-tafel NHN
Technologische vernieuwing
● Mogelijkheden beschikbare data

●

en werken nauw samen met andere

●

●

●

●

●
●
●

Digitale vaardigheden
eTRS

Doorontwikkeling triage

Verpleegkundig specialist als
regiebehandelaar
● VPK specialisten als spil in
ouderenzorg
● ANW-zorg De Kop
●

Verbinden & Versterken

Borgen & Ondersteunen
van de bovenstaande 4 thema’s. De projecten worden verder gebracht
door:
Projecten die gevalideerd succesvol zijn, worden ondersteund bij borging.
● Projecten die gevalideerd succesvol zijn, worden opgeschaald
en verspreid.

We zoeken naar vormen die passen bij het delen uitrollen en opschalen van
●

●

●

Instrumenten zoals een gezamenlijke vindplaats, inrichten van een digitale
werkplaats rondom thema’s, en intervisie tussen project- leiders.
● Scholing in verschillende vormen (e-learning, inzet regio specialisten)
Symposia/ leerwerkbijeenkomsten rondom thema’s.
.
●

.

●

Resultaten
Besparing in uren zorg

Tevreden medewerkers

Instromers

Besparing in kosten

Regionale opgave Noord-Holland Noord
Ontwikkeling personeel
Naast een veranderende zorgvraag verandert ook de aanbod kant
van de sector zorg- en welzijn, vacatures staan lang open en er worden in de regio grote aantallen tekorten verwacht. Dit komt o.a.
door een vergrijzend
stroom bij de

te maken met een sterke vergrijzing. De regio kenmerkt zich door
een sterkere vergrijzing en ontgroening dan landelijk. Het aantal
Kijkend naar de achterliggende cijfers zal onze uitdaging er de kogezondheidsbeleving van oumende jaren in liggen om de
deren te versterken. Er lijkt ruimte om meer mensen uit het eigen
netwerk te betrekken door mantelzorg. Gezien de
denheid over woning en woonomgeving zijn
met behulp van zorg op afstand, ketensamenwerking en de juiste
deskundigheid op de juiste plek relevant.

Balans
creëren
door te
koersen op

ontwikkeling, maar de regio moet zorgen dat deze mensen behouden blijven en er voldoende uitdaging is in het werk.
10 jaar of meer
23,6%

0-1 jaar
27,5%

Instroom
Behoud
Arbeidsbesparing

5-10 jaar
12,5%

Ketensamenwerking

1-2 jaar
15,8%
2-5 jaar
20,5%

Zie ommezijde
voor hoe we
dit willen
bereiken.

Bron: Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord

Bron:

lengte dienstverband vertrekkende medewerkers

