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Wij trekken samen in de regio Kennemerland,
Amstelland en Meerlanden op om de tekorten in
de zorg op te lossen. Wij zijn samen sterk, samen
beter en dragen samen zorg voor voldoende,
geïnspireerde en goed opgeleide professionals!
• 28 zorg- en welzijnsorganisaties
• 2 onderwijsinstellingen
• 2 gemeenten, UWV, CNV

• 42.160 personen werken in regio KAM in Zorg en Welzijn
• Landelijk personeelstekort in 2022: 100.000 tot 125.000
• Regionaal personeelstekort in 2021: tussen 2.500 en 4.900

SUCCESSEN
• 70 studenten (anderstaligen) schakeltraject voor
verzorgende IG afgerond, 5e groep start
januari 2019

• 31 studenten gestart pilot versneld BBL-traject
verpleegkundige voor verzorgenden IG

• 21 studenten gestart pilot versneld BBL-traject
verpleegkundige voor zij-instromers

• Jongerencampagne Jouw toekomst Jouw zorg

• Regionale opleidingsquote van 18%, dit loopt nog
•
•

verder op
5 bedrijventeams liepen warm voor de zorg tijdens
de Halve van Haarlem
Sterk in je Werk loopbaantrajecten met 350
kandidaten

• 6 Voorlichtingsbijeenkomsten over werken
en leren in de zorg

gestart, website 1500 keer bezocht, met filmpjes
12.000 mensen bereikt

WERK IN UITVOERING
• Oprichten regionaal contactpunt voor

• Ontwikkelen opleidingstraject complexe zorg

• Pilots stagebegeleiding: nieuwe methodieken

• Ontwikkelen regionaal vitaliteitsplan (ESF)
• Regionale strategische opleidingsplanning

geïnteresseerden in de zorg

in gehandicaptenzorg

en professionalisering

• Curriculumontwikkeling pilots versnelde BBL
trajecten verpleegkundige

• Stages voor studenten sportopleidingen in
zorgorganisaties

• Verkennen regionale flexpool
• Afspraken over regionale werkgarantie

• Ontwikkelen versneld opleidingstraject
helpenden/niveau 2

WENSEN
• Career-event werken en leren in zorg en welzijn
• Regionale werkplaats sociale en
technologische innovatie

• Interventies ter voorkomen van uitval studenten

• ‘Boysday’ om meer mannen naar de zorg te leiden
• Infopuntzorg.nl nog aansprekender maken
(bijv. ervaringsverhalen)
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SECTORPLANPLUS

INFOPUNTZORG

Het Ministerie van VWS stelt van 2017 t/m 2021 € 14,7 miljoen
beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn in de regio KAM
om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn
gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers,
opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of
opleidingen tot praktijkbegeleiders.

(Potentiële) medewerkers

DE CIJFERS OVER DE EERSTE TWEE TIJDVAKKEN IN DE REGIO KAM:

Werkgevers

Tijdvak 1

• Kandidatenbank
• Plaatsen vacatures

• Regionale vacatures zoeken
• Gratis loopbaanoriëntatie
en testen

• Info over leren en werken

• Toegekend bedrag: € 3.229.300
• Aantal organisaties: 31
• Aantal trajecten: 2133

(automatisch)

• Vindbaarheid organisatie

Tijdvak 2

Infopunt Zorg Presentatieteam

• Toegekend bedrag: € 3.942.900
• Aantal organisaties: 43
• Aantal trajecten: 2124

26 gastlessen op middelbare scholen
en voorlichting op 15 banenmarkten

OPROEP
Betrek collega’s!
Breng ideeën in!
Deel best practices met elkaar!

MEEDOEN

DEELNEMERS

Wil je meedoen aan een van de projecten
van RAAT en/of heb je best practices of
goede ideeën om te delen?

ActiVIte, CNV Zorg en Welzijn, De Zorgspecialist, FlexiCura, Gemeente
Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Hartekamp Groep, HCZK, Heliomare,
Hogeschool Inholland, Kenter Jeugdhulp, Leger des Heils, Met de Thuiszorg,
Nieuw Unicum, Odion, Ons Tweede Thuis, PCSOH, Pro Senectute, RIBW K/AM,
Roads, ROC Nova College, Rode Kruis Ziekenhuis, SEIN, Kennemerhart, SIG,
Spaarne Gasthuis, Stichting Sint Jacob, Triversum, UWV, ViVa! Zorggroep,
Zorgbalans, Zorgcentrum Aelsmeer, Zorgcentra Meerlanden, Zorggroep
Reinalda

Zoek contact met projectleider Marion Fisser
m.fisser@vbzkam.nl
023 532 21 51

WWW.VBZ-KAM.NL

