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Huidige situatie





Trends in de sector Zorg en Welzijn: Arbeidsmarkt

De eerste trend 
Toenemende 
zorgvraag

De tweede trend
De vergrijzende 
beroepsbevolking.

De derde trend
De andere 
doelgroepen op de 
arbeidsmarkt.  

Bron: Maret Kloek-Wielenga is bureaumanager van Salus Gelria



Veel aandacht voor deze nieuwe doelgroep



De nieuwe doelgroep:

Mensen die terugkeren naar de zorg
Mensen vanuit een andere sector
Mensen zonder opleiding

Volwassen mensen met een rugzak vol 
levenservaring vaak 30, 40+

Buiten instroom is het beroep is ook in verandering



Trends in de sector Zorg en Welzijn: Beroepen

Complexere zorgvraag
Mondigere zorgvrager
Samenwerking in de 
keten
Branchetransformatie
Functiedifferentiatie
Digitalisering
Robotisering

Patiënt empowerment
Zorgvragers krijgen 
steeds meer de regie in 
eigen handen. De 
zorgvragers worden 
zelfstandiger, nieuwe 
digitale ontwikkelingen 
in de gezondheidszorg 
dragen hieraan bij. De 
regie verschuift 
langzaam van 
zorgverlener richting de 
zorgvrager. 

Complexe zorgvraag:
Domein-overstijgend
Oorzaak:
Tekorten in de zorg en 
het feit dat mensen 
langer thuis blijven 
wonen. 
Een complexe zorgvraag 
‘past’ niet goed in de 
manier waarop 
standaard zorg en 
ondersteuning is 
georganiseerd. 
VAN INTRAMURAAL 
NAAR EXTRAMURAAL

Bron: S_BB

Samenwerking in de 
keten
Een zorgvrager is meer 
dan een zorgvraag. De 
zorgvrager moet met zijn 
specifieke context 
meegenomen worden in 
de koers van de 
behandeling. Dit vereist 
verbreding op bijna alle 
niveaus.



Trends in de sector Zorg en Welzijn: Beroepen

Complexere zorgvraag
Mondigere zorgvrager
Samenwerking in de 
keten
Branchetransformatie
Functiedifferentiatie
Digitalisering
Robotisering

Functiedifferentiatie
Ontwikkelingen in de 
maatschappij en in de 
branches Zorg, welzijn 
en assisterende 
gezondheidszorg 
zorgen ervoor dat er in 
de toekomst behoefte 
is aan een andere mix 
van kennis, 
vaardigheden en 
gedrag van 
professionals.

Branchetransformatie
DECENTRALISATIE 
VERSNELT 
ONTSCHOTTING
De grenzen van de 
gezondheidszorg en 
tussen organisaties, 
branches en lijnen 
vervagen: er wordt volop 
‘ontschot’. De 
gezondheidszorg 
verbreedt en raakt steeds 
meer aan de welzijn en 
volksgezondheid.

Bron: S_BB

Digitalisering
Medische instrumenten 
en sensoren worden 
steeds kleiner en 
betaalbaarder 
waardoor patiënten/ 
cliënten zelf metingen 
kunnen doen (indien 
mogelijk). Ook kunnen 
zorgvragers steeds 
vaker digitaal afspraken 
maken of recepten 
aanvragen. 



Trends in de sector Zorg en Welzijn: Beroepen

Complexere zorgvraag
Mondigere zorgvrager
Samenwerking in de 
keten
Branchetransformatie
Functiedifferentiatie
Digitalisering
Robotisering

Robotisering
Van 3D-geprinte 
protheses en organen tot 
robotchirurgie, 
technologie heeft veel 
potentieel in de 
gezondheidszorg.

Bron: S_BB



Hoe spelen wij als onderwijs in op deze  
ontwikkelingen:

Resultaat:
Onderwijsproducten 
(oriëntatieprogramma, cursussen, 
certificaten en/of opleidingen

Alleen onderwijsproducten is niet voldoende



Dit vraagt een ander onderwijsconcept

Geen schoolse opleiding, maar een wendbare 
opleiding die kan inspelen op vernieuwingen 
en werksituaties

Rekening houden met verworven competenties,
Maatwerktrajecten (inhoudelijk)

Snelle inzetbaarheid

Vista Flex +

Geen jaarcyclus, maar dagelijkse in- en 
uitstroommogelijkheden



kent flexibile in- en uitstroommomenten.

heeft een gedegen intake (AMN talentscan en intakegesprek).

kent individuele maatwerktrajecten (duur en inhoud).

is een BBL opleiding, cursisten dienen een werkovereenkomst 

te hebben.

helpt de cursist/werkgever zijn/haar leervraag te bepalen en is 

hierdoor snel inzetbaar.

kent geen traditionele lesgroep, iedere cursist zit in een groep 

maar volgt zijn eigen programma.

heeft geen docenten maar leerwegbegeleiders of coaches.

kent een goede balans tussen zowel binnen schools als 

buitenschools leren.

heeft korte lijnen met de instellingen.

verzorgt opleidingen, cursussen en certificaten*.

De Vista Flex+……
Vista Flex +

S.G.L.
“De Flex sluit goed aan bij de 
praktijk”.

MZ werkveld:
“De Flex geeft een organisatie veel ruimte”.
“Flexcursisten zijn kwalitatief veel beter”.
“We hebben veel succesmomenten gehad met Flexcursisten”.

* Eind 2021



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Flexdag met 

expertise Zorg

Flexdag met 

expertise Zorg en 

AA

DA

Oriëntatieprogramma

Avond:

Certificaten

Flexdag met 

expertise MZ

Certificaten 

groepsgewijs

Avond: mogelijkheid voor digitale coachingsgesprekken

Zaterdag ?

Weekplanning VF+
Met docentenkoppels

Cicero

“De Flex is de oplossing voor zij-
instromers”.
“Deze zij-instromers zijn goed 
inzetbaar”.



Het oriëntatieportaal



Sevagram
“Wij zijn blij met het aanbod en 
maatwerktrajecten van de Flex”.

“Meerdere lesdagen zouden wij 
prettig vinden”.

Hoe blijven we op elkaar aansluiten?



4951 0436



Hoe kunnen wij jullie ondersteunen bij deze uitdaging?

Opleidingen/certificaten/keuzedelen/cursussen

✓ Ik lever graag met andere instellingen een structurele 
bijdragen aan nieuwe onderwijsproducten. 

❑ Ja.
❑ Nee, de huidige producten voldoen.
❑ Nee, anders



Is er behoefte aan een verbindende factor (Living 
LAB)?

❑ Structureel overleg, zodat er onderwijsproducten 
ontwikkeld kunnen worden die aansluiten op de 
behoefte.

❑ Delen van informatie (slimme keuzes) tussen 
instellingen bijvoorbeeld brede inzetbaarheid, inzet 
zij-instromers.

❑ ……..



✓ Het onderwijs moet meer mobiliteit en 
flexibiliteit bij zittend personeel mogelijk 
maken.

❑ Ja
Ontschotten is een gezamenlijke taak en ik wil 
graag meedenken over aanpassen van huidige 
opleidingen.

❑ Ja
Ontschotten is belangrijk, opleidingen moeten 
hier meer aandacht aan besteden in hun 
lesprogramma.

❑ anders………………………………………..



✓ Het oriëntatieprogramma is een goede tool om zij-
instromers op de juiste plek te krijgen.

❑ Een oriëntatieprogramma is zinvol voor zij-instromers 
en hier werk ik graag aan mee.

❑ Een oriëntatieprogramma is zinvol, maar is iets dat 
we graag bij het ROC laten.

❑ Aan een oriëntatieprogramma is geen behoefte.
❑ Anders ……………………



We hopen op een duurzame samenwerking waarmee 
we een bijdrage kunnen leveren aan goed opgeleide 
werknemers voor nu en in de toekomst.

Dank voor uw bijdrage!




