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Sectorplannen 

Totstandkoming en realisatie regionale plannen

- 1 okt  Openstelling 1ste tranche sectorplannen

- dec  Indiening 6 regionale (waaronder Twente en Achterhoek) en 3 landelijke plannen

- 31 dec Sluiting 1ste tranche

- maart  Afstemming landelijke en regionale sectorplannen 

- 22 apr Ondertekening landelijk raamwerk sectorplannen zorg 

- mei  Afstemming regio’s over gezamenlijk format voor invulling plannen

- 14 mei Plan Achterhoek goedgekeurd, met ingangsdatum 1 januari 2014

- 16 mei Plan Twente goedgekeurd, met ingangsdatum 1 januari 2014

- 31 mei  Sluiting 2de tranche, plannen Stedendriehoek en IJssel-Vecht ingediend

- 4 juli  Plan IJssel-Vecht goedgekeurd, met ingangsdatum 1 juni 2014

- 11 juli  Plan Stedendriehoek goedgekeurd, met ingangsdatum 1 juni 2014

- okt  Oprichting RegioCoöp en vaststelling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

- nov  Start invulling en bemensing Shared Service Center (SSC) door RegioCoöp

- dec  2.932 trajecten in Oost-Nederland gestart in 2014
 
- jan  Ingebruikname landelijke webportal (SABA) voor de documentverantwoording

- dec  3.856 trajecten in Oost-Nederland gestart in 2015

- 1 feb  Positief rapport accountant over werking en kwaliteit administratieve organisatie

- 17 feb 42.336 deelnemers geregistreerd in SABA, waarvan 6.513 in Oost-Nederland

- 15 apr 50.000 deelnemers geregistreerd in SABA, waarvan 7.008 in Oost-Nederland

2013

2014

2015

2016

4 regionale 
plannen zorg

Regionale 
verantwoor-
delijkheid

Landelijke 
samenwerking 
(1 AO/IC, 1 SSC) 

9 mln. euro 
subsidie 
beschikbaar

30,2 mln.euro 
begrote 
projectkosten

7.652 
verwachte 
trajecten

Doel

Een substantiële bijdrage leveren aan het op evenwichtige wijze opvangen van de enorme personele 
veranderingen die in enkele jaren als gevolg van de transities op de sector afkomen. Regionale werkgelegenheids- 
en opleidingsstructuur structureel versterken. 
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Maatregel 5 en 6

1.025 trajecten 
zijn diploma 
erkende 
mbo- of hbo-
opleidingen

Verwachte verdeling subsidiegelden Oost-Nederland over 7 maatregelen in %

Inhoud van de 7 maatregelen

1. Studieadvies
2. Trainingsprogramma van 2 dagen
3. Bijscholingsprogramma van 8 dagen
4. Opleidingsprogramma van 16 dagen
5. (Op)scholing op mbo-niveau (BBL-traject) 
6. (Op)scholing op hbo-niveau 
7. EVC-trajecten
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De extra inzet op 
bbl/hbo-duaal 
(maatregel 5 en 6) 
gaat ten koste van 
de inzet op andere 
maatregelen.

Aantal trajecten

Verdeling trajecten naar 
geslacht

v
89%

m
11%

Verdeling trajecten naar leeftijd

26%
< 35 jaar

53%
35 - 55 jaar

21%
> 55 jaar

Verdeling trajecten per branche

GGZ 
21%

GHZ 
18%

VVT 
58%

Overig
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2%
14%
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Thema’s trajecten binnen maatregel 1 t/m 4

Functieverandering 

Paradigmaverschuiving

Van intra- naar extramuraal

Zelfsturing

14%

53%4%

28%
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Op de arbeidsmarkt van de zorg zijn grote 
veranderingen gaande. De transities in het 
sociale domein, bezuinigingen, extramuralisering 
en een veranderende zorgvraag stellen nieuwe 
eisen aan medewerkers. Ook is binnen de 
zorgsector sprake van een vergrijzing en 
ontgroening van het personeelsbestand. 
Om hierop in te kunnen spelen zijn door de 
regionale samenwerkingsverbanden van 
werkgevers in de zorg in totaal 18 regionale 
sectorplannen opgesteld en met verzoek tot 
cofinanciering ingediend bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee is 
sprake van een landelijke dekking. Alle plannen 
zijn in de loop van 2014 goedgekeurd en in 
uitvoering genomen. 

Realisatie regionale sectorplannen

De regionale sectorplannen in de zorg voorzien 
in zeven maatregelen. Hierbij bestaat een 
deel uit maatwerktrainingen gericht op 
competentieverbetering. Een ander deel richt 
zich op (op)scholing (op zowel mbo- als hbo 
niveau) en EVC-trajecten. Bij de opstelling van 
de plannen is bovendien uitgegaan van een ‘mix’ 
van relatief goedkope, kortdurende trajecten en 
langere - en daarmee vaak duurdere - trajecten. 
Daarbij was de verwachting dat ruim 73.000 
trajecten zouden worden uitgevoerd vanuit de 
plannen die op meerdere momenten in 2014 
zijn gestart en (uiterlijk) in september 2017 
worden afgerond.

Inmiddels is een deel van de projectperiode 
verstreken en zijn verschuivingen zichtbaar in 
de oorspronkelijke verdeling van de trajecten. 
De belangrijkste achtergrond hiervan is dat 
werkgevers meer inzetten op (langdurende) 
duale mbo- en hbo-trajecten, terwijl men de 
kosten voor kortdurende trainingen vaker 
zelf betaalt. Dit komt voornamelijk door 
de omvangrijke verantwoordingslast (een 
rapportage per deelnemer) van de regeling 
cofinanciering sectorplannen. Deze situatie 
leidt tot herbeschikkingen waarbij het aantal 
trajecten terugloopt, terwijl het voorziene 
bedrag van 150 miljoen euro aan subsidiabele 
kosten oploopt tot bijna 250 miljoen euro (bij 

een ongewijzigd subsidiebedrag). Dit laatste 
heeft te maken met het feit dat de subsidie 
voor een duale mbo- of hbo-opleiding niet 50 
procent, maar 20 procent bedraagt. Derhalve 
is de cofinanciering vanuit werkgevers sterk 
toegenomen. Ondanks deze verschuivingen 
blijkt uit deze rapportage dat de realisatie 
van de regionale sectorplannen ‘op koers’ 
ligt. Op 17 februari 2016 was 60 procent van 
de beoogde trajecten geregistreerd in het 
daarvoor ingerichte webportal SABA. Hierbij 
gaat het om ruim 40.000 competentie- en (op)
scholingstrajecten, waarbij het eindtotaal kan 
oplopen tot 70.000.

Kenmerken deelnemers

Een nadere analyse van de kenmerken van 
de in SABA geregistreerde trajecten laat zien 
dat de deelnemers een goede afspiegeling 
vormen van de betrokken zorgbranches. Het 
overgrote deel van de trajecten is gericht op de 
langdurige zorg, namelijk de VVT, de geestelijke 
gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. 
De VVT is verantwoordelijk voor meer dan 
de helft van de uitgevoerde competentie- en 
(op)scholingstrajecten binnen de regionale 
sectorplannen in de zorg. Slechts bij uitzondering 
is sprake van deelnemers uit bijvoorbeeld de 
jeugdzorg en ‘algemene’ ziekenhuizen. Dit houdt 
verband met het feit dat sprake is van een 
landelijk sectorplan voor de jeugdzorg/welzijn 
en de kinderopvang. Ook hebben algemene 
ziekenhuizen van het ministerie van VWS extra 
ruimte gekregen om te investeren in de kwaliteit 
van hun medewerkers. 

Binnen de regionale sectorplannen in de 
zorg is verder sprake van een evenwichtige 
deelname naar leeftijdsklasse. Hierbij worden 
(op)scholingstrajecten op mbo-niveau relatief 
vaak gevolgd door zittende medewerkers van 
35 jaar of ouder die (meestal) op een hoger 
opleidingsniveau moeten gaan functioneren. 
De hbo-trajecten kennen juist meer jongere 
deelnemers (waaronder starters en zij-
instromers), terwijl de EVC-trajecten vooral 
worden ingezet voor medewerkers van 
middelbare en oudere leeftijd. 

Samenvatting en conclusies tussenrapportage sectorplannen zorg
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De man-vrouw-verdeling binnen de regionale 
sectorplannen in de zorg vormt een goede 
afspiegeling van de betrokken branches. 
Hierbij ligt het aandeel vrouwen het hoogst 
bij de deelnemers uit de VVT (94%). In de 
gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheids-
zorg ligt het aandeel mannen wat hoger 
(respectievelijk 18% en 26%). 

Competentiemaatregelen

De competentiemaatregelen maken het 
mogelijk om in te spelen op actuele thema’s 
in de verschillende zorgbranches. Een 
aanzienlijk deel van de trajecten is daarbij 
gericht op de paradigmaverschuiving binnen 
de (langdurige) zorg. Binnen deze verschuiving 
komt de eigen regie, inzet van informele 
zorg en zelfredzaamheid van cliënten meer 
voorop te staan. Andere trainingen spelen 
in op functieverandering omdat de transitie 
naar een participatiemaatschappij wezenlijke 
veranderingen vraagt. Ook transmuraal werken 
en wijkgericht werken zijn veel voorkomende 
trainingen, net als zelfsturing. Hierbij is het doel 
om medewerkers beter in staat te stellen (meer) 
zelfstandig de benodigde, vaak complexe en op 
maat gevraagde, zorg aan cliënten te leveren. 
Ten slotte richten veel competentietrajecten 
zich op de beweging van intra- naar extramurale 
zorgverlening. Gedacht kan dan worden 
aan het geven van ambulante begeleiding, 
het bevorderen van de zelfredzaamheid en 

het (leren) werken binnen de Wmo. Deze 
trajecten vinden veelal plaats in de geestelijke 
gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. 

Maatregelen voor (op)scholing en EVC

De regionale sectorplannen voorzien ook in 
mogelijkheden voor (op)scholing en EVC. Hierbij 
gaat het meestal om bbl-trajecten. Hbo-duale 
trajecten en EVC-trajecten komen minder vaak 
voor. Ook bij de trajecten voor (op)scholing en 
EVC is zichtbaar dat vooral veel medewerkers 
uit de VVT hiervan gebruikmaken. Wel kennen 
de duale hbo-trajecten naar verhouding veel 
deelnemers uit de geestelijke gezondheidszorg 
en overige zorg (waaronder eerstelijnszorg en 
ziekenhuizen). 

Op zowel hbo- als mbo-niveau richt het 
leeuwendeel van de (op)scholing zich op V&V-
opleidingen (op niveau 3, 4 en 5). Daarnaast 
worden agogische opleidingen gevolgd op het 
gebied van onder meer maatschappelijke zorg 
(op niveau 3 en 4) en sociaal pedagogische 
hulpverlening (op niveau 5). De EVC-trajecten 
hangen veelal samen met functieverandering. 
Hierbij ligt het accent in de gehandicaptenzorg 
sterk op het erkennen van de werkzaamheden 
die medewerkers op aanpalende werkterreinen 
(kunnen) uitoefenen. Daarbij kan gedacht 
worden aan (neven)functies als medewerker 
maatschappelijke zorg (MMZ) en persoonlijk 
begeleider gehandicaptenzorg (PBG).

De tussenrapportage sectorplannen zorg inclusief bovenstaande samenvatting is uitgebracht door Bureau 
Bartels B.V in opdracht van RegioCoöp. Het volledige rapport is te lezen op www.regiocoop.nl. 

De ontwikkelingen in de 4 regio’s in Oost-Nederland wijken niet substantieel af van het landelijk beeld. 
Deze regionale cijfers zijn uitgebracht door WGV Zorg en Welzijn.
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