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De snel veranderende wereld 
en de daarbij behorende 

complexere zorgvraag maakt 
dat we de handen ineen 

moeten slaan om  
de knelpunten in de  

(ouderen)zorg aan te pakken.

Daarom hebben de verpleeghuizen en 

thuiszorg (VVT) in de regio Haaglanden, 

verenigd in ZorgScala, de samenwerking 

gezocht met het zorgkantoor CZ, ZorgZijn 

Werkt, de gemeente Den Haag en de 

Haagsche opleidingsinstituten.

Medio 2019 hebben zij samen het convenant 

‘Regionale Aanpak Arbeidsmarktontwikkelingen 

en Kwaliteitskader VVT Haaglanden’ (RAAK VVT 

Haaglanden) gesloten. 

Om de kwaliteit van de (ouderen)zorg te 

waarborgen is afgesproken dat zij zich samen 

inzetten voor behoud (duurzame inzetbaarheid) 

van medewerkers, instroom van nieuwe 

medewerkers en innovatie in de zorg voor 

ouderen. 

INLEIDING



Dit gebeurt door samen te werken op basis 
van vertrouwen. Er wordt transparant en open 
gecommuniceerd waarbij informatie wordt 
gedeeld. Zo worden krachten gebundeld om 
de acties uit te voeren.

Voor de uitvoering van dit convenant is een 
projectleider aangesteld die in samenwerking 
met alle partners een praktisch en concreet 
actieplan ‘RAAK VVT Haaglanden’ voor 2019 
heeft opgesteld. De aantal acties uit dit plan zijn 
in 2019 gestart en worden voortgezet in 2020. 
Ook worden er acties dit jaar opgestart. Deze 
acties kunt u nalezen in het boekje Raak VVT 
Haaglanden actieplan 2019.

Sinds januari 2020 is de wereld in crisis geraakt 
door het coronavirus. Deze crisis raakt onze 
sector hard en heeft grote impact op ons werk 
en medewerkers. De coronacrisis heeft de 

grote betekenis en belang van innovatieve 
en wendbare goede zorg met voldoende 
inzetbare mensen nog meer zichtbaar gemaakt.
Het samenwerken tussen alle verschillende 
partijen is daarbij vanzelfsprekend geworden.
Door de crisis gaan we een onzekere periode 
tegemoet waarin we binnen de VVT te maken 
zullen krijgen met verschillende en steeds 
veranderende scenario’s.
Het project ‘RAAK VVT Haaglanden’ en 
hieraan gekoppelde programma ‘RAAK 
VVT Haaglanden 2020+’ kunnen nu en 
in de komende jaren een belangrijke 
ondersteunende en faciliterende bijdrage 
leveren om hier adequaat op te anticiperen. 
Er wordt bij de inhoudelijke uitvoering en 
planning van het project en het programma 
2020+, continue aansluiting gehouden met de 
steeds veranderende werkelijkheid waarmee 
we worden geconfronteerd.

  



PROGRAMMA 2020
Het zijn projecten:

   waarmee we door samenwerking écht 
het verschil kunnen maken en stappen 
voorwaarts kunnen zetten op het terrein van 
(zij)instroom en behoud van medewerkers in 
de VVT Haaglanden;
    waardoor we kunnen samenwerken en 
investeren in loopbaan-, talent- ontwikkeling  
en (maatwerk)opleidingen voor al onze 
doelgroepen;
  waarbij we optimaal gebruik maken van 
innovatieve ontwikkelingen, instrumenten en 
kennis van al onze partners;
  we rekening houden met de diversiteit 
van medewerkers met hun behoeften en 
verschillen;
   we oog hebben voor de veranderende 
arbeidsmarkt en actuele ontwikkelingen, 
zoals de coronacrisis met de daarbij 
behorende complexere zorgvraag.

Ontwikkelingen, uitdagingen en kansen t.a.v.  
de arbeidsmarkt die zich voordoen door de 
coronacrisis worden meegenomen in de pro-
jecten. Daarnaast worden de activiteiten van het 
actieplan VVT Haaglanden 2019 afgerond, ge-
monitord en ingebed in de zorg van onze regio. 
Ook is er oog voor andere en nieuwe projecten 
die ons doel versterken en zullen wij deze  
omarmen als zij van toegevoegde waarde zijn.

Het programma
RAAK VVT Haaglanden 2020+  

staat in het teken van samen  
op weg naar een duurzame  

samenwerking tussen de  
regionale partners waarbij  

samenwerking tussen  
convenantpartners echt  

van meerwaarde is binnen  
de VVT Haaglanden. 

Het programma bestaat  
uit twee regionale projecten: 

1.  Het verkennen en ontwik- 
kelen van regionale zorg 
(innovatie en talent) centrum 
waarbij alle partners  
samenwerken.

2.  Het kennis- en informatie-
platform arbeidsmarkt. 

FOCUS OP BEHOUD VAN 
NIEUWE EN HUIDIGE  
MEDEWERKERS DOOR
VERBINDEN  
SAMENWERKEN

DELEN



REGIONAAL ZORG  
INNOVATIE- EN TALENT 
CENTRUM 
VVT HAAGLANDEN

Samenwerken, delen en innoveren! 

Hét centrum is gericht op behoud en (loop-

baan)ontwikkeling voor nieuwe en vaste mede-

werkers. Goede praktijken, ervaringen en initia-

tieven worden gedeeld om van elkaar te leren. 

Kennisbevordering en loopbaanontwikkeling 

wordt aangeboden door middel van innovatief 

maatwerk onderwijs- en trainingen. De nieuwe  

actualiteit door het coronavirus wordt meege-

nomen in de ontwikkeling.

1. 
Doel behoud en (loopbaan)ontwikkeling van 
nieuwe en huidige medewerkers. 

Dat doen wij door
 ● Samenhang en samenwerking 

faciliteren van (talent)ontwikkeling en  
loopbaanbegeleiding.

 ● Het aanbieden van innovatief maatwerk  
onderwijs- en trainingen.

 ● Leren van elkaar door delen van ervaringen,  
goede praktijken en initiatieven.

 ● Samenwerken, delen en innoveren

Resultaat en planning
 ● Fase 1 juni - september 2020: verkennen,  

analyseren en advies.
 ●  Fase 2 najaar 2020: start ontwikkeling.

PROGRAMMA 2020     
Het verkennen en ontwik- 
kelen van regionale zorg  
(innovatie en talent) centrum 
waarbij alle partners  
samenwerken.



PROGRAMMA 2020     
Het kennis- en informatie- 
platform arbeidsmarkt.

KENNISPLATFORM
RAAK VVT HAAGLANDEN

Het platform is ingericht om kennis en informa-

tie te delen en samenwerken te stimuleren.  

Leren van elkaar door het uitwisselen van ken-

nis, initiatieven en activiteiten. Informatie over 

projecten en activiteiten zijn inzichtelijk in kaart 

gebracht. Door de handige tools zoals de  

agenda en de mogelijkheid oproepen te doen, 

is het makkelijk elkaar te vinden. 

Zo kunnen er snel en goed verbindingen 

worden gemaakt en wordt de samenwerking 

bevorderd.

2. Doel
 ●  Delen van kennis en informatie.
 ● Stimuleren van samenwerken.
 ●  Inspireren, delen en verbinden van 

sectorspecifieke kennis en deskundigheid.

Dat doen wij door
 ● Toegankelijk maken van projecten, 

activiteiten, informatie en contactgegevens. 
 ●   Organiseren van bijeenkomsten.
 ● Ontwikkelen van een beeldbank.
 ● Uitwisselen van best practices en tools.
 ● Het meenemen van de nieuwe realiteit door 

coronavirus in de ontwikkeling.
 ● Aanvullen en actueel houden van content.
 ● Faciliteren van interactie en samenbrengen 

vraag en aanbod van partners.

Resultaat en planning
 ● Juni 2020: online lanceren van het platform.
 ● Sept 2020: kalender met online bijeenkomsten.



PROJECTLEIDER 
RAAK VVT HAAGLANDEN

Om voortgang te bewaken en overzicht te  

houden is er een projectleider aangesteld.

Zij voert de regie ten aanzien van de activiteiten 

en projecten in 2019/2020+.  

De projectleider verbindt en adviseert partijen 

bij de projecten en initiatieven.

Ook zorgt zij voor het monitoren, rapporteren 

en samenhang met betrekking tot de projecten, 

met oog voor wat er werkt en wat beter kan. 

Doel Implementeren, verbinden, monitoren 
en borging arbeidsmarktbeleid VVT en 
activiteiten actieplan RAAK VVT Haaglanden.

Dat doen wij door
 ● Monitoren.
 ● Benutten en implementeren van projecten 

en bestaand beleid.
 ● Verbinden.
 ● Opbrengst inbedden bij de twee projecten. 

Resultaat
Alle partners van RAAK werken meer samen aan  
duurzame oplossingen op het gebied van  
behoud, instroom en innovatie.  
De partners ervaren de de samenwerking als 
een meerwaarde.

PROGRAMMA 2020     
Regie, verbinden 
en adviseren



SAMENWERKEN WIE IS WIE MEER WETEN? 
ZORGSCALA.NLWERKGEVERS  

VERENIGD IN  

Saffier ondersteunt (ouder wordende) mensen om 
zichzelf te kunnen zijn en blijven, of ze nog thuis  
wonen of in één van onze locaties.

Florence biedt zorg en advies, thuis en binnen de 
expertise- en woonzorglocaties.

WZH ‘voor elkaar’. Met woonzorgcentra, thuiszorg en 
meerdere woonzorgprojecten in de regio Haaglanden 
is WZH op het gebied van ouderenzorg één van de 
grotere organisaties in de regio.

Cardia ‘hart voor zorg’ is een christelijke ouderenzorg- 
organisatie in de regio Haaglanden. Wij zijn kleinscha-
lig georganiseerd en verlenen persoonsgerichte zorg.

Thuiszorgorganisatie Evita Zorg is een innovatieve 
thuiszorgorganisatie en is gevestigd in Den Haag.

Woonzorgcentrum Oldael biedt ruime appartementen,  
beschermd wonen en veel activiteiten.

contact 
Annouk van Es
Projectleider arbeidsmarkt

Postbus 1005, 2280 CA, Rijswijk
Laan van Vredenoord 1,  
2289 DA, Rijswijk
M  06 - 52 58 46 98
E   Annouk.van.Es@zorgscala.nl
W www.zorgscala.nl

PARTNERS
De vereniging ZorgScala is een branchevereniging van 
organisaties die verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg 
en thuiszorg aanbieden in de regio Haaglanden 

Gemeente Den Haag. Jong of oud, rijk of arm, gezond 
of ziek: iedere Hagenaar kan rekenen op de zorg of 
ondersteuning die hij of zij nodig heeft. 

Het zorgkantoor van CZ regelt de Wlz-zorg voor ruim 
60 duizend mensen die langdurige zorg nodig hebben

Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt zet zich in voor 
branche overstijgende arbeidsmarktvraagstukken in de 
regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.

ROC Mondriaan in de regio Den Haag biedt bijna 200 
beroepsopleidingen aan in het mbo op 4 niveaus, in 
bol en bbl.

MBO Rijnland in Leiden biedt 100 beroepsopleidingen 
aan in het mbo op 4 niveaus, in bol en bbl.

De Haagse Hogeschool biedt een ruim aanbod hbo- 
opleidingen, masteropleidingen en post-hbo opleidin-
gen en trainingen.

Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn
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Respect ‘wonen zorg en welzijn’ is specialist op het 
gebied van ouderenzorg in Den Haag, met een sterke 
focus op Scheveningen. 

HWW zorg Haagse wijk- en woonzorg is een 
wijkgerichte zorgorganisatie.

SWZ staat voor Stichting Wassenaarse Zorgverlening en 
bieden liefdevolle en professionele zorg aan ouderen 
en mensen met een fysieke beperking.

Kessler Stichting biedt uitkomst voor sociaal kwetsbare 
mensen. Mensen die opvang, zorg en/of begeleiding 
nodig hebben omdat ze er alleen niet meer uitkomen.

Stichting Eykenburg, Zorg- en dienstverlening  
voor ouderen is een professionele organisatie voor  
ouderenzorg in Den Haag.

Het mr L.E. Visserhuis is een klein sfeervol joods woon-
zorgcentrum in het Benoordenhout in Den Haag.

Rudolf Steiner Zorg biedt ouderenzorg en zorg aan 
mensen met een verstandelijke beperking, waaronder 
ook dagbesteding op diverse werkplaatsen.

Het Johannahuis in Wassenaar is een kleinschalig en 
daardoor een zeer persoonlijk verzorg- en verpleeg-
huis.




