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Korte update Actieplan RAAK VVT Haaglanden 2019 – november 2019 
 

Acties Instroom 
Actie + update Status  Bijzonderheden  

Instroom van mensen met afstand tot arbeidsmarkt 

➢ Sectordeal Zorg als onderdeel van 500+ project van gemeente Den Haag 
is op 14 november ondertekend. Volgende fase is uitvoering geven aan 
individuele werkakkoorden met werkgevers.  

➢ Fase 1 afgerond: tekenen 
sectordeal zorg  

➢ Fase 2 lopend: Uitvoering 
geven aan individuele 
werkakkoorden gestart per 
november 2019.  

➢ Ondersteuning werkgevers vanuit 
de gemeente is aandachtspunt bij 
uitvoering individuele 
werkakkoorden.  

Pilot: instroom statushouders 
➢ Pilot maatwerktrajecten instroom statushouders met zorgachtergrond 

inclusief scholing en huisvesting. Pilot is in ontwikkeling.  
➢ Gemeente, opleiders en HWW, WZH en Florence participeren. 

 

➢ In voorbereiding: Projectplan 
pilot is in ontwikkeling. 
Geplande start begin 2020.  

 

 

Gezamenlijk organiseren van alternatieve wervingsacties/event 
➢ “proef en beleef de zorg” event georganiseerd. 150 bezoekers waarvan 

circa 100 vervolgafspraak bij een van de zorgaanbieders. Aantal hiervan 
starten traject.  

➢ Afgerond ➢ Monitoren voortgang bij 
werkgevers.  

Onboarding 

➢ Gestart op symposium ZZW, vervolgacties in ontwikkeling i.s.m. 
projectgroep RAAK VVT en ZZW. 

➢ Vervolgacties in 
voorbereiding. 

➢ Vervolgactiviteiten nog bepalen 
en uitwerken. Q1 2020.  
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Acties Behoud 
Actie + update Status  Bijzonderheden  

Visie DI + diverse pilots DI  
➢ Visie DI VVT gemaakt door werkgroep DI. Deze kan gebruikt worden om 

vorm te geven aan DI binnen de eigen organisatie. Gepresenteerd in 
projectgroep RAAK VVT Haaglanden op 7 november.  

➢ Volgende fase is starten 2 pilots begin 2020. Ontwikkeling projectplan 
pilots in opstartfase. Q1 geplande start uitvoering.  

 

➢ Fase 1 afgerond: ontwikkelen 
visie DI VVT  

➢ Fase 2 in voorbereiding: 
Projectplan voor 2 pilots is in 
ontwikkeling. Geplande start 
begin 2020.  

➢ Opbrengst/informatie breed 
delen via diverse kanalen 
waaronder kennisplatform. 

➢ Inventarisatie wie naast 
werkgroep aan pilots wil 
deelnemen lopend.  

Acties Instroom en behoud 
Actie + update Status  Bijzonderheden  

Organisatieoverstijgende “Gids” (begeleider) inzetten 

➢ Planning: 1e werkgroep bij elkaar bijeen voor eind 2019. Q1 projectplan 
opstellen. 

 

➢ In voorbereiding.    

Pilot: starten met opleiding vitaliteitsbegeleider (ambitie 1 BBL klas vullen) 

➢ Nog te weinig animo om 1 klas te vullen. Actie nog niet gestart. HR ziet 
belemmeringen/vraagstukken.  

➢ Nog niet gestart. ➢ Inventarisatie belemmeringen 
vanuit HR is uitgezet in november 
2019.  

Organisatie overstijgende in- en doorstroom (oriëntatietraject om 
werknemers beter te laten oriënteren op het werken in de VVT (of breder: 
zorg en welzijn).  

➢ Eerste pilot zorgbreed via ZZW loopt. Op basis hiervan opzetten pilot 
voor RAAK VVT Haaglanden.  

➢ In voorbereiding: Q1 
projectplan opstellen 

➢  
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Algemeen 
Actie + update Status  Bijzonderheden  

Actie Kennis- en informatiedeling 
➢ Ontwikkeling en voorbereiding implementatie platform loopt. 

Gepresenteerd in projectgroep RAAK VVT Haaglanden op 7 november. 
Vervolgacties met projectgroep besproken.  

➢ Op 16 januari wordt voor HR verantwoordelijken een inspiratie/”goed 
gesprek” borrel georganiseerd. WZH, ZZW en projectleider RAAK VVT 
trekken deze actie.  

➢ Ontwikkeling kalender kennisdeling en informatie- en 
inspiratiebijeenkomsten gepland voor Q1 2020. 

 

➢ In uitvoering ➢ Q1 2020 lancering kennis- en 
informatieplatform. 

➢ Q1 2020 kalender kennisdeling/ 
inspiratiebijeenkomsten 2020 
gereed.  

 

Transitieproject CZ “verkennen en ontwikkelen regionaal “zorg  (innovatie) 
centrum” oktober 2019:  
➢ Behoud (en blijvende ontwikkeling) van nieuwe en huidige medewerkers 

is prioriteit.  
➢ Partners (en andere organisaties) convenant RAAK veel mooie 

initiatieven om scholing, ontwikkeling en begeleiding van medewerkers, 
op een hoger plan te brengen.  

➢ Leren van elkaar, ervaringen en initiatieven delen en verbinden 
(integratie / 1 verzamelplek!).  

➢ Kruisbestuiving stimuleren. 

➢ In voorbereiding fase 1 
starten (analyse en 
onderzoek/advies)  

➢ Aanvraag is goedgekeurd door 
CZ. 

➢ Fase 1: Analyseren en verkennen 
van lopende initiatieven en 
projecten bij alle partners; 
afsluiting met advies voor 
vervolg. Afgerond medio 2020. 

➢ Fase 2: Ontwikkelen van het 
Zorg(innovatie)centrum vvt 
haaglanden op basis van advies 
fase 1.  
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Prikbord/ vraag- aanbod projectgroep RAAK VVT  
Uitgezette vragen/aanbod bij projectgroepleden. Inventarisatie lopend.  

 


