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1. Inleiding  

Op grond van de regionale analyse beschreven in het visie document heeft de PPS de keuze 

gemaakt zich te richten op de nieuwe professional Healthy Ageing Zorg en Welzijn.  

 

Missie 

NetwerkZON2020: Wij willen het van elkaar leren beter mogelijk maken. 

 

Visie 

De PPS NetwerkZON2020 wil het samenwerkingsverband zijn voor onderwijs en 

arbeidsorganisaties zorg, welzijn en overheid die gezamenlijk vorm en inhoud willen geven  

aan de participatiemaatschap. Zij vinden elkaar in de volgende dilemma’s en uitdagingen.  

 Schuivende panelen zorg en welzijn vragen om nieuwe beroepsprofielen.  

 De vakcompetenties en niet-beroepsgebonden competenties van de verzorgenden, 

verpleegkundigen, de welzijnswerker nieuwe stijl zijn in permante ontwikkeling.  

 Daarnaast vraagt de ambulante zorgverlening om lokale samenwerking tussen 

verzorgenden, verpleegkundigen, welzijnswerkers nieuwe stijl, docenten, cliënten, 

burgers, studenten en managers.  

 De ambitie ‘de burger en de naasten centraal’ vraagt een integraal plan en één regisseur 

voor de burger, de familie en naasten. Niet multidisciplinair maar interdisciplinair 

samenwerken van de zorgprofessionals met het maatschappelijk voorveld is van belang.  

 Dat vraagt een cultuuromslag binnen zorg en welzijn en gedragsverandering bij de 

burger, de docent, de verzorgende, verpleegkundigen, de welzijnswerker nieuwe stijl en 

de onderwijzer.  

 Er is nieuwe en hoopvolle kennis over Healthy Ageing voorhanden welke ook 

beschikbaar moet komen voor de opleidingen zorg en welzijn mbo en hbo en voor de 

zittende professionals. Persoonlijke vorming, met kennis van zaken over Healthy 

Ageing is de sleutel om jonge studenten op te leiden tot de nieuwe professional Healthy 

Ageing Zorg en Welzijn. De ervaringsdeskundige kan daarbij als rolmodel dienen.  

 Wanneer al deze elementen aanwezig zijn in leernetwerken voor de burger, de student, 

de docent en de professional zal een substantiële bijdrage geleverd worden aan de 

fundamentele verandering in zorg, waarin de integratie van zorg en welzijn (ketenzorg), 

eigen regie, participatie, preventie en doelmatigheid centrale waarden zijn.  
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2. Uitwerking visie NetwerkZON2020 

In dit plan wordt beschreven hoe de PPS NetwerkZON2020 haar visie uitwerkt in 

doelstellingen en activiteiten. 

2.1. Doelstellingen  

 

De hoofddoelstelling van de PPS is: 

Een substantiële bijdrage leveren aan de fundamentele verandering in zorg en welzijn in 

Groningen en Drenthe, waarin de integratie van zorg en welzijn (ketenzorg), eigen regie, 

participatie, preventie en doelmatigheid centrale waarden zijn, door: 

- het creëren van 50 interdisciplinaire leernetwerken Healthy Ageing Zorg en Welzijn in 

Groningen en Drenthe voor de doelgroepen en branches waar Healthy Ageing betrekking op 

heeft in het perspectief van een blijvende voorbeeldfunctie voor (Noord-)Nederland. Hierbij 

zijn in totaal betrokken de doelgroepen Healthy Ageing, vijf verschillende branches zorg en 

welzijn, de gemeente, 4 ROC’s, 2400 studenten zorg en welzijn in co-creatie met opleidingen 

sport en bewegen, groen, techniek en cultuur, rolmodellen, praktijkopleiders, docenten mbo en 

hbo, managers, bestuurders en onderzoekers (zie figuur 1). 

- het ontwikkelen van robuuste interdisciplinaire doorlopende leerlijn Healthy Ageing 

Zorg en Welzijn voor de studenten mbo niveau 3 en 4 in afstemming met het hbo in het 

perspectief van leven lang leren. 

- het inrichten van een robuuste digitale leeromgeving ondersteunend aan de 50 

leernetwerken voor de betrokken organisaties bij de PPS, de studenten, docenten, 

praktijkbegeleiders, onderwijsmanagers, lectoraten en werkgevers in het perspectief van 

duurzame samenwerking voor zorg en onderwijs op afstand.  
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Figuur 1: de doelgroepen Healthy Ageing 

 

2.2. De programmalijnen en de samenhang daartussen 

De hoofddoelstelling wordt met behulp van vijf programmalijnen uitgewerkt. De 

programmalijnen staan niet los van elkaar, zijn ondersteunend aan elkaar en hebben elkaar 

nodig. Programmalijn 1 is het kloppend hart van de PPS. Hierin worden de 50 leernetwerken 

ontwikkeld. Er is steeds sprake van het met de burger, de student en de docent toepassen van 

nieuwe kennis en het ontwikkelen van gedrag. Dat gebeurt in 15 netwerken in het eerste jaar, 

25 in het tweede jaar, 35 in het derde jaar en 50 in het vierde jaar. De andere programmalijnen 

zijn hieraan ondersteunend, maar staan ook op zichzelf. In programmalijn 2 wordt nieuwe 

kennis HA Zorg en Welzijn beschikbaar gemaakt voor het mbo onderwijs. In programmalijn 3, 

worden opdrachten en casussen (waarbij de burger met de zorg en welzijnsvraag centraal staat) 

uit het werkveld gehaald, als vertrekpunt voor interdisciplinair leren en werken. In 

programmalijn 4 worden rolmodellen HA Zorg en Welzijn gecreëerd voor de student, zodat 

zij/hij een goed voorbeeld heeft voor interdisciplinair samenwerken en toepassing van de 

nieuwe HA kennis en competenties. Tot slot wordt in programmalijn 5 de digitale robuuste 

internetomgeving ingericht om het geheel te ondersteunen.  
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2.3. Mijlpalen en planning  

  

2.3.Mijlpalen en planning
Jaar 

Schooljaar 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Fasen/mijlpalen 

Periode 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Starten 

Ontwikkelen 

Valideren

verbreden

Programmalijn 1

15 leernetwerken 

Uitgangspunten 

Netwerkrollen en competenties 

docenten en begeleiders

EnetwerkjZON 

BPV opdrachten in digitaal 

opdrachtenmagazijn 

25 leernetwerken 

35 leernetwerken 

50 leernetwerken 

Programmalijn 2

Nieuwe kennis eerste groep tweede groep PDCA  

Vakcompetenties eerste groep tweede groep PDCA

Niet beroepgebonden eerste groep tweede groep PDCA

Top 10 dezelfde taal 

Eerste ronde 

Tweede ronde 

Publicatie vakblad mbo/zorg/welzijn

Programmalijn 3

Voorlichtingsmateriaal eerste groep tweede groep 

Casuistieken  15 25 35 50

Interdiciplinaire werkvormen eerste groep tweede groep 

Digitale toetsing eerste groep 60 tweede groep 60

Top 10 dezelfde taal 

Eerste ronde 

Tweede ronde 

Publicatie vakblad mbo/zorg/welzijn

programmalijn 4

Rollen en competenties 

rolmodellen professional zorg 

en welzijn 

50 rolmodellen geworven 15 25 35 50

Onderzoek practoraat

Onderzoek AD

programmalijn 5

Stagematching 

Uitgebreid functioneel ontwerp 

Demo 

Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie.

Elearning Netwerk ZON

Uitgebreid functioneel ontwerp 

Demo 

Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie.

2016 2017 2018 2019 2020
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2.4.Doelstellingen en activiteiten per programmalijn  

2.4.1. Programmalijn 1: 50 leernetwerken HA Zorg en Welzijn in co-creatie  

 
Kaart Interdisciplinaire leernetwerken NetwerkZON2020 

 

Leernetwerk PPS partners, nemen initiatief tot, stellen netwerk beschikbaar  

Groningen (3) UMCG, ZINN, Werkpro  

Delfzijl  Zorggroep Groningen  

Winschoten  Oosterlengte 

Veendam  Zorggroep Meander 

Westerkwartier (2) Lentis, KONN 

Beilen  GGZ Drenthe, Tintenwelzijnsgroep  

Assen (2) Interzorg, Mee Drenthe  

Emmen Tangenborg, Treant  

Hoogeveen Treant  

Meppel  Zorgzaak  

Zuidoost Beieren  Anthojo Klinik 
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Doelstelling: 

Het creëren van 50 interdisciplinaire leernetwerken Healthy Ageing Zorg en Welzijn in 

Groningen en Drenthe voor de doelgroepen en branches waar Healthy Ageing betrekking op 

heeft in het perspectief van een blijvende voorbeeldfunctie voor (Noord-)Nederland. Hierbij 

zijn in totaal betrokken de doelgroepen Healthy Ageing, vijf verschillende branches zorg en 

welzijn, de gemeente, 4 ROC’s, 2400 studenten zorg en welzijn in co-creatie met opleidingen 

sport en bewegen, groen, techniek en cultuur, rolmodellen, praktijkopleiders, docenten mbo en 

hbo, managers, bestuurders en onderzoekers. 

Partners: Alle intra- en extramurale zorg en welzijn organisaties genoemd in tabel 3 van de 

regiovisie. Daarnaast netwerken en instellingen om de co-creatie in de netwerken tot stand te 

brengen. De volgende hebben toegezegd te willen meedenken en ondersteunen: 

www.amonet.nl (stichting voor samenwerking zorg en kunst) te Norg, Filmhuizen Drenthe (via 

stichting FilmhuisHoogeveen). De CoE HA met 25 IWP’s, het Terra college (opleidingen 

Groen), het ROC Friese Poort en het Friesland college (gezamenlijke kraamklas).  

Studenten: Alle studenten Verpleegkundige HBO niveau 5, Verpleegkundige MBO niveau 4, 

Verzorgende niveau 3, Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 en 4. Deze activiteit richt 

zich in ieder geval op alle generieke kwalificaties en de kwalificaties die een relatie hebben met 

stimuleren en omgaan/bejegenen van zorgvragers/patiënten en cliënten. Het tweede jaar 

uitgebreid met studenten Sport en Bewegen, Groen en Cultuur. 

Werkenden: Elk jaar doen professionals vanuit diverse geledingen uit de organisatie (van 

werkvloer tot directie) uit zorg en welzijn mee. Het gaat in ieder geval om de beroepsgroepen 

maatschappelijke zorg mbo/hbo, verpleging mbo/hbo en verzorging in intra-, extra-, en 

ambulante zorgverlening. In een later stadium wordt deze scope uitgebreid naar een bredere 

verzameling van beroepsgroepen 

Docenten: Elke docent van de opleiding MZ, VP, VZ en MZ beleeft een levensles in is 

daardoor betrokken bij de leernetwerken. Daarmee raken docenten bekend met deze nieuwe 

manier van werken en wordt de aansluiting bij het werkveld versterkt. 

Methode: Leervisie, ontwikkeld in de IWP: Welzijn en Zorg Ouderen – Innoveren door leren.  

Wat is er nodig voor een duurzaam leerproces?  

 Focus op loopbaanontwikkeling leven lang leren: de professional in opleiding 

wordt zich bewust van zijn mogelijkheden, de keuzes die hij kan maken of zelfs moet maken 

als hij kan (blijven) leren in de context van zijn beroep, in reële contexten.  

  Leren is durven en persoonlijk: grenzen overschrijden om te leren: ervaren, 

ontdekken en vernieuwen. Hoe verwerkt een student van de Academie Minerva haar gevoelens 

bij een cliënt met de diagnose dementie in een schilderij? Wat adviseert een student van de 

opleiding Groen, gespecialiseerd in goede voeding, over de inrichting van een ziekenhuis? Hoe 

geef je in een interdisciplinaire samenwerking tussen studenten Zorg, Welzijn, Sport Bewegen, 

Techniek, Groen, Cultuur betekenisvolle activiteiten HA vorm?  

 Kiezen en eigenaarschap: Kiezen maakt verantwoordelijkheid en ondersteunt de 

professionele identiteit. Om keuzes te kunnen verantwoorden zal reflectie vooraf, tijdens en na 

processen moeten plaatsvinden. Ook zal moeten worden gereflecteerd op wat en hoe er binnen 

deze keuzeprocessen is geleerd.  

 Van reflectie naar leren onder eigen regie: individuele verschillen dwingen 

ertoe creatief te differentiëren en op zoek te gaan naar de persoonlijke uitdaging van ieder 

professional. Het nieuwe leren vraagt om nieuwe criteria. Meer aan de arbeidsorganisaties 

gekoppelde rollen als innovators en creators. Huidige rollen en beroepsspectra moeten 

voldoende persoonlijk, betekenisvol, toekomstgericht zijn. Meer vrijheid in het 

ontwikkelproces leidt in ieder geval tot grotere variatie in ontwikkelingskeuzes.  

http://www.amonet.nl/
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Levensles: de levenslessen zijn eerder met succes toegepast in het project Levensles 

georganiseerd door de LeydenAcademy. In 2015 deden 500 studenten niveau 3 en 4 vp/vz en 

30 docenten mee en hebben levenslessen opgehaald bij ouderen. Deze methode heeft een 

doorstart gemaakt op de verschillende locaties van de deelnemende ROC’s in 2015. Docenten 

leiden nog vooral op voor instellingen, in deze levensles staat kanteling van deze beeldvorming 

centraal.  

Wederkerigheid: het netwerk wordt ingericht volgens de wederkerigheidstheorie. Dat houdt 

in dat de condities voor succes in een netwerk worden gerealiseerd: meerlagigheid (van 

werkvloer tot directie), onderlinge afhankelijkheid (tegengestelde professionele waarden  

moeten worden opgelost, en zijn onderdeel van de ingebrachte casuïstiek), elkaar weten te 

bereiken (leernetwerken niet groter dan 20 studenten, 20 burgers, 3 docenten, 2 

onderwijsmanagers, 2 managers arbeidsorganisaties zorg en welzijn, 2 studenten SB/G/T/C). 

Infrastructuur: De fysieke leernetwerken zijn verspreid over de regio Groningen en Drenthe 

(zie kaartje pagina 6). De genoemde arbeidsorganisatie (zie schema pagina 6) stelt haar netwerk 

(of een deel van) beschikbaar voor twee doelgroepen Healthy Ageing waar hij/zij de expertise 

van/over heeft. Deze leernetwerken krijgen een digitale omgeving in EnetwerkZON2020. 

Daarin kunnen zij elkaar digitaal bereiken en staan zij in verbinding met de andere 

leernetwerken.  

Onderzoek: De PDCA-cyclus wordt ingezet vanaf het begin en gekoppeld aan de fasen 

opstarten, ontwikkelen, valideren en verbreden. Bij de beoordeling van de verschillende fasen 

worden de burgers, de cliënten, de studenten, de docenten en de professionals zorg en welzijn. 

betrokken. Een netwerk verdient de H-factor wanneer deze doelgroepen tevreden zijn over het 

effect van de vijf programmalijnen in dat netwerk. Is voldoende kennis HA en 

gedragsverandering aanwezig? Zijn er voldoende goede casuïstieken, interdisciplinaire 

werkvormen? Zijn er voldoende goede rolmodellen? Voldoet de digitale leeromgeving? Er 

wordt een nulmeting gedaan in de opstartfase, de ontwikkelfase, de valideringsfase en de 

verbredingsfase. Verder wordt een onderzoek ingericht naar de condities van het netwerk, naar 

de netwerkrollen en het vertrouwen van de leden in het netwerk. Dat wordt gedaan in 

samenwerking met de RUG, sociale wetenschappen. Ook wordt de aansluiting op de 

arbeidsmarkt onderzocht, met behulp van een onderzoeker werkzaam bij ZorgpleinNoord. De 

uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door studenten hbo: zorg en welzijn en studenten 

van de RUG.  

Verspreiding: Deze onderzoeken worden gedeeld met de andere arbeidsorganisaties in de 

regio Groningen en Drenthe. Bedoelt worden de organisaties die wel zitting hebben in het 

platform (regio visie) maar niet actief zijn in deze PPS. Landelijke partners zoals de MBO Raad 

en het LOOV (landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde). 

De programmagroep Leernetwerken: Deze bestaat uit een programmaleider, de 

netwerkwerkontwikkelaars (N) van arbeidsorganisaties: van iedere Branche minimaal 1 en 

vanuit de overheid 1. Zie tabel 3 regiovisie voor de namen van de partners en de begroting 

voor de inzet van hun uren. 
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Streefgetallen: 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Levensles 

 

600 1ste zw 

50 docenten zw 

600 1ste zw 

50 docenten zw 

600 1ste zw 

50 docenten zw 

600 1ste zw 

Interdisciplinaire 

leer opdrachten  

  

 

400 2de zw 

 

20 sbtg 

400 2de zw  

300 3de zw 

20 sbtg 

400 2de zw 

300 3de zw 

10 sbtg 

   300 4de  

niveau 4 

10 sbtg 

Zw = zorg en welzijn, sbtg= sport en bewegen, techniek en groen 

Planning en mijlpalen, voor:  

 1 september 2016: 15 netwerken in beeld (zie kaartje en schema pagina 6) 

 1 oktober 2016: inrichting ontmoetingsruimte voor de levensles studenten en docenten 

 1 oktober 2016: communicatieplan: website, nieuwsbrief, Twitter, Facebook 

 1 oktober 2016/november 2016: voorlichting Winschoten, Groningen, Assen, Emmen 

 1 december 2016: onderzoeksopzet is uitgewerkt door hbo/rug 

 1 april 2017: de eerste sessie levensles is geweest  

 1 mei 2017: o-meting door hbo en RUG.  

 1 mei 2017: casuïstieken en leeropdrachten zijn door de leernetwerken aangegeven  

 1 mei 2017: curriculum aanpassen met onderwijsteams.  

 1 mei 2017: 10 nieuwe leernetwerken zijn in beeld (totaal 25) 

 1oktober 2017: evaluatie communicatieplan  

 1 oktober 2017/november 2017: voorlichting: Winschoten, Groningen, Assen, Emmen 

 1 oktober 2017: inrichting nieuwe netwerken voor de levensles studenten en docenten  

 1 oktober 2017: inrichten bestaande (25) netwerken voor de tweede jaars  (300) 

 1 april 2018: eerste meting door hbo en RUG  

 1 mei 2018: casuïstieken en leeropdrachten zijn door de leernetwerken aangegeven  

 1 mei 2018: curriculum aanpassen met onderwijsteams 

 1 mei 2018: 10 nieuwe leernetwerken zijn in beeld (totaal 35) 

 1 oktober 2018: evaluatie communicatieplan  

 1 oktober 2018/november2018: voorlichting: Winschoten, Groningen, Assen, Emmen.  

 1 oktober 2018: inrichting nieuwe netwerken voor de levensles studenten en docenten  

 1 oktober inrichten bestaande (35) netwerken voor de tweede jaars (300). 

 1 april 2019: tweede meting door hbo en Rug 

 1 mei 2019: casuïstieken en leeropdrachten zijn door de leernetwerken aangegeven  

 1 mei 2019: curriculum aanpassen met onderwijsteams 

 1 mei 2019: 15 nieuwe leernetwerken zijn in beeld (totaal 50) 

 1 oktober 2019: evaluatie communicatieplan  

 1 oktober 2019/november 2019: voorlichting: Winschoten, Groningen, Assen, Emmen  

 1 oktober 2019: Inrichting nieuwe netwerken voor de levensles studenten en docenten  

 1 oktober 2019 inrichten bestaande (35) netwerken voor nieuwe tweede jaars (400) en 

derde jaars (300) en vierde jaars (300). 

 1 april 2020: derde meting door hbo en Rug 

 De cyclus draait zelfstandig.  
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2.4.2. Programmalijn 2: Body of Knowledge Healthy Ageing Zorg en Welzijn (BoKHAZW)  

Deze programmalijn heeft twee onderdelen: 

 Nieuwe kennis en Gedragsverandering 

 Dezelfde taal 

 

Nieuwe kennis en gedragsverandering  

In deze programmalijn is de centrale vraag: wat is de invloed van nieuwe kennis Healthy Ageing 

op de competenties voor de nieuwe professional zorg en welzijn? Om deze vraag te 

beantwoorden zal eerst nieuwe kennis Healthy Ageing worden verzameld bij experts. Het gaat 

om nieuwe inzichten over de gezonde levensloop of het ontstaan van ziekte later. Het gaat ook 

om omgevingsfactoren die de ontwikkeling van gezondheid en welzijn beïnvloeden. Het gaat 

om nieuwe kennis vanuit: leefwetenschappen, voedsel en voeding, medische technologie, care 

en cure en gezonde leefstijl. Verder zal er aandacht zijn voor de betekenis van de WMO, de 

WLZ voor de mogelijkheden van zorg en welzijn voor de burger.  

 

Onderstaand citaat van R. de Jong (Persoonlijke mededeling, 2 december 2015) geeft een 

voorbeeld van professioneel gedrag op basis van nieuwe kennis.  

 

“Ik heb ouders gehad die het heel lastig vonden dat ik een indicatie van hun zoon ging bekijken. 

[…] Van ja wie ben jij, mijn zoon heeft dit nodig en dan is het klaar en ik wil dat jij dit afgeeft 

en verder hoef ik het er niet met jou over te hebben. Dan is er ontzettend veel weerstand, maar 

dan geef ik ze uiteindelijk wel een compliment dat het wel hartstikke mooi is dat je zo voor de 

belangen van je kind opkomt en dat ik dat alleen maar heel erg prettig vind om te zien. En dat 

als ze het niks kan interesseren, ik me eerder zorgen zou maken” 

 

Doelstelling  

Het bijdragen aan de leernetwerken door het ontwikkelen van minimaal vijf vakcompetenties 

en vijf niet-beroepsgericht competenties voor Zorg en Verpleegkunde en voor Welzijn op basis 

van de nieuwe kennis en inzichten Healthy Ageing, niveau 3 en 4 in afstemming met het hbo 

in het perspectief van leven lang leren. 

Bronnen en initiatieven: Kopgroepen Zorgpact 2015 van de pactsluitdijk, 2 december 2015, 

Conferentie jongeren en krimpgebieden 10 december 2015, Conferentie Zorg en Technologie 

in het mbo en hbo, 3 februari 2016. De uitkomsten van het rapport Kaljouw (2015) en de 

aanbevelingen van de commissie innovatie zorgberoepen en opleidingen “naar een opleiding 

continuüm en een leven lang leren”, verwacht voorjaar 2016, onder leiding van Maria 

Henneman. 

Methode: Dit zal worden gedaan door de experts van het Healthy Ageing Netwerk Noord-

Nederland (HANNN), het CoE HA (25 IWP’s), werkgevers snijvlak zorg en welzijn, lokale 

overheid (sociale teams), mbo en hbo onderwijs welzijn en zorg en rolmodellen. In drie 

bijeenkomsten zullen zij de State of Art vastleggen in een uitgangspuntennotitie. Vervolgens 

zal er reflectie worden gegeven op de vertaling hiervan in de opbouw van de betrokken 

opleidingen, het basisdeel, het profieldeel en de keuzedelen (de kerntaken en werkprocessen: 

kennis en beroepsvaardigheden) in afstemming met de CanMeds rollen in het hbo. Een goed 

voorbeeld waarbij nieuwe kennis en inzichten zijn vertaald in kennis en beroepsvaardigheden 

(competenties) voor de opleidingen verpleegkundige, verzorgende IG en Helpende Zorg en 

Welzijn is het rapport “Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen geneeskunde, 

verpleegkunde, verzorgende-IG en helpende zorg en welzijn” van ZonMW.  
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Digitale infrastructuur: opname in EnetwerkZON 

Deze programmagroep: bestaat uit een programmaleider HANNN, 8 Experts HA (E), 

Onderzoeker Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, Netwerkontwikkelaar (N) en Expert 

(E) van het CoE HA. Zie tabel 3 regiovisie voor de namen van de partners en de begroting 

voor inzet van hun uren. 

 

Planning en mijlpalen, voor:  

1 december 2016: State of Art, Body of Knowledge Healthy Ageing Zorg en Welzijn 

(BoKHAZW), kennis en gedragsverandering is vastgesteld voor de eerste doelgroep HA, de 

volwassenen, ouderen 60+ en ouderen 80+ en de kwetsbaren onder deze doelgroepen. 

Drie bijeenkomsten om dit te realiseren: 

Voor 1 oktober eerste bijeenkomst, voor 1 november tweede bijeenkomst, voor 1 december 

2016 om notitie vast te stellen. 

1 juli 2017: De BoKHAZW, kennis en gedragsverandering is vertaald naar nieuwe 

vakcompetenties en niet-beroepsgebonden competenties (zoals benoemd in het boek Krachtig 

Kantelen. Het gaat om:  

- Vakcompetenties Zorg en Verpleging 

- Vakcompetenties Welzijn 

- Vijf niet-beroepsgerichte competenties: interdisciplinair samenwerken, 

initiatief nemen en organiseren, organiseren en plannen, communiceren en 

verbinden, verantwoording afleggen en reflecteren 

Twee bijeenkomsten om dit te realiseren: 

Voor 1 januari 2017 vierde bijeenkomst, voor 1 februari 2017 vijfde bijeenkomst. 

1 december 2017: State of Art, Body of Knowledge Healthy Ageing Zorg en Welzijn 

(BoKHAZW), kennis en gedragsverandering is vastgesteld voor de tweede doelgroep HA, 

baby’s, peuters, kleuters, tieners  en de kwetsbaren onder deze doelgroepen. 

Drie bijeenkomsten om dit te realiseren: 

Voor 1 oktober 2017 eerste bijeenkomst, voor 1 november 2017 tweede bijeenkomst, voor 1 

december 2017 derde bijeenkomst. 

1 juli 2018: De BoKHAZW, kennis en gedragsverandering is vertaald naar nieuwe 

vakcompetenties en niet-beroepsgebonden competenties (zoals benoemd in het boek Krachtig 

Kantelen. Het gaat om:  

- Vakcompetenties Zorg en Verpleging 

- Vakcompetenties Welzijn 

- Vijf niet-beroepsgerichte competenties: interdisciplinair samenwerken, 

initiatief nemen en organiseren, organiseren en plannen, communiceren en 

verbinden, verantwoording afleggen en reflecteren 

Twee bijeenkomsten om dit te realiseren: 

Voor 1 januari 2018 vierde bijeenkomst, voor 1 februari 2018 vijfde bijeenkomst. 

 

Dezelfde taal (parallel aan programmalijn 3) 

De nieuwe professional gaat met verschillende professionals in het maatschappelijk voorveld 

samenwerken. Dit veld bestaat uit o.a. een onderwijzer, de politie, een welzijnswerker, een 

opbouwwerker, een cliëntondersteuner, welzijnsvoorzieningen, sportverenigingen en 

werkpleinen. De huidige zorgprofessional is niet goed op de hoogte van dit voorveld, hun taken 

en wat zij kunnen betekenen voor de cliënt. Zij/hij begeeft zich niet en is niet ingebed in dit 
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netwerk. Het ontwikkelen van dezelfde taal helpt de nieuwe professional (in opleiding) in haar 

nieuwe taak.  

 

“Het eerste waar je naar moet kijken is het netwerk. Binnen het netwerk moet bijna alles worden 

opgelost en daarom is het belangrijk dat de verschillende professionals dezelfde taal ontwikkelen. 

Cliënten geven aan dat zij vaak dezelfde informatie moeten vertellen, aan de assistente van de huisarts, 

de sociaal werker, de wijkverpleegkundige, de wijkagent… Afspraken over hoe geïnformeerd wordt naar 

het sociaal netwerk/familie voor het opstellen van het integraal plan is van zeer groot belang”. 

Wijkverpleegkundige 

 

Doelstelling  

Het ontwikkelen van de Top 10, dezelfde taal HA Zorg en Welzijn voor interdisciplinaire 

samenwerking tussen de professional HA Zorg en Welzijn en het maatschappelijk voorveld in 

de leernetwerken. 

 

Planning en mijlpalen, voor:  

 1 december 2016: ontwikkelen van uitgangspunten dezelfde taal, ontwikkelen format 

poster voor reflectierondes bij de leernetwerken en de teams.  

 1 december 2016: onderzoeksopzet dezelfde taal is uitgewerkt door hbo en Rug  

 1 mei 2017: o meting is uitgevoerd 

 1 juli 2017: m.b.v. van posterpresentatie op werklunches (15) in de leernetwerken is 

gereflecteerd op de eerste opzet dezelfde taal. 

 1 april 2018: eerste meting is uitgevoerd 

 1 juli 2018: m.b.v. van posterpresentatie op werklunches (25) in de leernetwerken is 

gereflecteerd op de tweede opzet dezelfde taal. 

 1 april 2019: tweede meting is uitgevoerd 

 1 juli 2019: m.b.v. van posterpresentatie op werklunches in de leernetwerken (35) is 

gereflecteerd op de derde opzet dezelfde taal. 

 1 april 2020: derde meting is uitgevoerd 

 1 april 2020: Er is een Top 10 dezelfde taal Healthy Ageing Zorg en Welzijn 

ontwikkeld voor de nieuwe professional tezamen met het voorveld (zie regiovisie) en 

gepresenteerd op een landelijke conferentie met experts en gepubliceerd in een 

toonaangevend landelijk vakblad voor mbo/hbo/gezondheidszorg/welzijn. 

 1 april 2020: Leden/studenten van de netwerken zorg en welzijn brengen dezelfde taal 

in praktijk, spreken en schrijven daadwerkelijk dezelfde taal. Dit blijkt uit 

observatieonderzoek van studenten RUG. 

 

2.4.3. Programmalijn 3: Aantrekkelijk onderwijs in een doorlopende leerlijn en leven lang leren 

Deze programmalijn heeft twee onderdelen: 

 Onderwijsontwikkeling  

 Dezelfde taal 

 

“Het gaat vooral om persoonlijke vorming, om gedragsverandering met kennis van zaken”, 

directeur opleidingen Zorg en Welzijn mbo 
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“Voor mijn vakklas, maakte ik een portret over wat ik voelde bij de heer Jansen. Dan was ik 

zijn overleden echtgenoot, dan zijn moeder en dan zijn dochter. Ik was zes weken lang, 

regelmatig in het verpleeghuis. De stagiairs en verzorgenden kwamen vaak even kijken en we 

hadden veel gesprekken over wat het met ons deed”, student Academie Minerva 

 

In deze programmalijn wordt de onderwijskundige vertaalslag gemaakt voor de nieuwe 

professional Healthy Ageing zorg en welzijn in het perspectief van leven lang leren. Gevoed 

door de nieuwe kennis en beroepsvaardigheden uit programmalijn 2 wordt de vertaling gemaakt 

naar de deelnemende opleidingen/kwalificaties genoemd in de regiovisie en wordt nagegaan 

hoe de nieuwe kennis en beroepsvaardigheden een plaats kunnen krijgen in de opleiding van de 

nieuwe professional HA zorg en welzijn. Hierbij wordt ook de vertaling gemaakt naar het 

basisdeel, het profieldeel en het keuzedeel. Hierbij gaat het ook weer om co-creatie met de 

keuzedelen van andere opleidingen zoals groen, techniek, sport en bewegen en cultuur. 

 

Doelstelling 

Het bijdragen aan de leernetwerken door:  

 Ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal voor de nieuwe professional 

 50 casuïstieken /interdisciplinaire leervragen onder te brengen in het curriculum  

 Het ontwikkelen ven 200 toetsvragen ter ondersteuning van de nieuwe professional 

 Het ontwikkelen van dezelfde taal Top 10 docenten HAZW en de publicatie hiervan in 

een vakblad voor mbo/hbo/zorg en welzijn 

 Kanteling keuze voor doelgroepen HAZW: zestig procent in plaats van dertig procent 

kiest voor ouderen 60+, ouderen 80+ en kwetsbare doelgroepen in de thuissituatie, in 

het eerste leerjaar 

  

Programmagroep: bestaat uit een programmaleider, experts (E) vanuit 9  arbeidsorganisaties, 

Verder uit onderwijsontwikkelaars van de vier ROC’s en Onderzoekers van de Hogescholen 

(OZ) en lectoraten. Zie tabel 3 regiovisie voor de namen van de partners en de begroting voor 

inzet van hun uren. 

Methode: Er wordt voortgeborduurd op de gezamenlijke ontwikkeling éénduidige examinering 

voor de vier ROC’s. Vanaf september 2014 werken de opleidingen zorg en verpleging met 

hetzelfde examenplan in de BPV en vanaf september 2016 geldt dit ook voor de opleidingen 

welzijn. Ook wordt voortgeborduurd op de methodiek bij de ontwikkeling van de digitale 

toetsenbank E-FlowNursing. Deze worden momenteel door meer dan 1000 studenten 

verzorgende IG en verpleegkundige mbo en hbo van de vier ROC’s gebruikt als voorbereiding 

op de stage. Zowel de student als de werkbegeleider maakt de toets en over de resultaten wordt 

tijdens het introductiegesprek gesproken over in hoeverre de resultaten aanleiding geven tot het 

stellen van specifieke leerdoelen tijdens de stage. Studenten blijken beter te zijn voorbereid op 

de stage en er vindt meer kennisuitwisseling plaats tussen de stagiair en de werkbegeleider 

(Zuidersma, J en Coffetti, E, Springer, 2014). NetwerkZON is eigenaar van de toetsen en de 

technische begeleiding en hosting wordt gedaan door Noordhoff Health. 

Kosten en verdienmodel: Met een aantal partners is een brainstormsessie gehouden over het 

businessplan van deze PPS. Partners zien de ontwikkelde producten en processen in deze 

programmalijn graag in het perspectief van leven lang leren. Zij zien als primaire klant van 

NetwerkZON2020 de Zorg en/of Welzijn studenten en de professional Zorg en Welzijn, in het 

perspectief van het leven lang leren (na- en bijscholing). De secundaire klanten zijn de 
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zorgvragers en mantelzorgers. Van belang hierbij is goede aansluiting bij de nieuwe opleidings- 

en ontwikkelbehoeften in het veranderende zorgwerkveld. Kenmerken zijn: Leerproducten die 

waar mogelijk ook rechtstreeks in het werkproces kunnen worden toegepast; Kleinere content 

eenheden, flexibel op maat te assembleren tot een gewenste samenstelling (leerobjecten); State-

of-the-art technologie platform, dat voldoet aan alle belangrijke ICT-standaarden. 

 

Planning en mijlpalen, voor:  

 1 december 2017: de bevindingen van de bijeenkomsten in programmalijn 2 zijn 

verbeeld in voor jonge studenten voorlichtingsmateriaal in perspectief van leven lang 

leren. Hierbij worden de doelgroepen ouderen 60+ en 80+ betrokken.  

 1 april 2017: voor de eerste doelgroep: 15 casuïstieken en/of interdisciplinaire 

leervragen zijn toegeschreven naar één van de vier fasen van het leerproces (zie 

leervisie) zodanig dat zij gebruikt kunnen worden in de leernetwerken vanaf 1 

september 2017. 

 1 mei 2017: 40% (was 30%) van de eerste jaars studenten niveau 3 en niveau 4 kiest 

voor kwetsbare doelgroepen in de thuissituatie, na de eerste sessie levensles. 

 1 mei 2017: 40% (was 30%) van de tweede jaars studenten niveau 3 en derde en vierde 

jaars niveau 4 (verpleegkunde) kiest leeropdrachten van ouderen 60+ en ouderen 80+ 

en kwetsbare doelgroepen in de thuissituatie. 

 1 april 2017: toetsmatrijs op basis van HAZW en evaluatiemodel kwaliteit is gepland. 

 1 juli 2018: 100 toetsvragen, gekoppeld aan casuïstieken programmalijn 1, eerste 

doelgroep HA, volwassenen, ouderen 60+ en ouderen 80+, zijn geplaatst in de 

ontwikkelomgeving van de digitale toetsenbank E-flow Nursing/E NetwerkZON. 

 1 juli 2018: voor de tweede doelgroep: 10 Casuïstieken en interdisciplinaire leervragen 

zijn toegeschreven naar één van de vier fasen van het leerproces zodanig dat zij gebruikt 

kunnen worden in de leernetwerken vanaf 1 september 2018. 

 1 mei 2019: 60% (was 40%) van de eerste jaars studenten niveau 3 en niveau 4 kiest 

voor kwetsbare doelgroepen in de thuissituatie, na de eerste sessie levensles 

 1 mei 2019: 60% (was 40%) van de tweede jaars studenten niveau 3 en derde en vierde 

jaars niveau 4 (verpleegkunde) kiest leeropdrachten van ouderen 60+ en ouderen 80+ 

en kwetsbare doelgroepen in de thuissituatie 

 1 juli 2019: voor de eerste (5) of tweede doelgroep (5): Casuïstieken en interdisciplinaire 

leervragen zijn toegeschreven naar één van de vier fasen van het leerproces zodanig dat 

zij gebruikt kunnen worden in de leernetwerken vanaf 1 september 2019. 

 1 april 2019: toetsmatrijs op basis van HAZW en evaluatiemodel kwaliteit is gepland. 

 1 januari 2020: 100 toetsvragen, gekoppeld aan casuïstieken programmalijn 1, tweede 

doelgroep HA, baby, peuter, kleuter, tiener zijn geplaatst in de ontwikkelomgeving van 

de digitale toetsenbank E-flow Nursing/E NetwerkZON 

 1 juli 2020: voor de eerste (5) of tweede doelgroep (10): Casuïstieken en 

interdisciplinaire leervragen zijn toegeschreven naar één van de vier fasen van het 

leerproces, zodanig dat zij gebruikt kunnen worden in de leernetwerken vanaf 1 

september 2020 

 

Bronnen en Initiatieven: 

 Levenslessen. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=291696760955491&set=vb.2489475452304

13&type=2&theater.  

https://www.facebook.com/photo.php?v=291696760955491&set=vb.248947545230413&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=291696760955491&set=vb.248947545230413&type=2&theater
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 www.Zorgvoorbeter.nl  

 www.vilans.nl 

 CoE HA: IWP Welzijn en Zorg Ouderen,  

 Leervisie “de professional in ontwikkeling”, NHL Hogeschool, 2014. 

 Worteldagenfestival, www.amonet.nl 

 Consortium Zorg en Welzijn, www.consortiumbo.nl 

 

Dezelfde taal (parallel aan programmalijn 2)  

Er verandert veel voor de nieuwe professional Zorg en Welzijn. Docenten hebben het beeld van 

de nieuwe zorgprofessional nog niet helder, docenten zorg leiden nog vooral op voor 

instellingen. Om de jonge student op te leiden tot de nieuwe zorgprofessional zijn nieuwe 

onderwijskundige uitgangspunten nodig. Uitgangspunten welke door docenten zorg en welzijn 

gedeeld worden, zij moeten daarover dezelfde taal spreken. Zij moeten het eens worden over 

hoe een duurzaam leerproces vorm gegeven kan worden. 

 

Planning en mijlpalen, voor:  

 1 december 2016: ontwikkelen van uitgangspunten dezelfde taal, ontwikkelen format 

poster voor reflectierondes bij de onderwijsteams.  

 1 december 2016: onderzoeksopzet dezelfde taal is uitgewerkt door hbo en Rug 

 1 mei 2017: o-meting onderzoek  

 1 juli 2017: m.b.v. van posterpresentatie op werklunches (8) in de onderwijsteams is 

gereflecteerd op de eerste opzet dezelfde taal. 

 1 april 2018: eerste meting onderzoek  

 1 juli 2018: m.b.v. van posterpresentatie op werklunches (8) in de onderwijsteams is 

gereflecteerd op de tweede opzet dezelfde taal. 

 1 april 2019: tweede meting onderzoek  

 1 juli 2019: m.b.v. van posterpresentatie op werklunches in de leernetwerken (35) is 

gereflecteerd op de derde opzet dezelfde taal. 

 1 april 2019: tweede meting onderzoek  

 1 april 2020: Er is een Top 10 dezelfde taal docenten en begeleiders Healthy Ageing 

Zorg en Welzijn ontwikkeld voor de nieuwe professional tezamen met het voorveld 

(zie regiovisie) en gepresenteerd op een landelijke conferentie met experts en 

gepubliceerd in een toonaangevend landelijk vakblad voor 

mbo/hbo/gezondheidszorg/welzijn. 

 1 april 2020: docenten en begeleiders zorg en welzijn brengen dezelfde taal in 

praktijk, spreken en schrijven daadwerkelijk dezelfde taal. Dit blijkt uit 

observatieonderzoek van studenten RUG.  

 

Voorbeelden opdrachtgeverschap interdisciplinaire werkvormen: 

- Het door studenten Zorg, Welzijn, Sport en Bewegen, Groen laten meedenken over de 

inrichting en huisvesting van een nieuw ziekenhuis in Scheemda (Groningen). Opdracht 

ZIF 

- Eerstejaars studenten brengen het sociale netwerk van een dorp in kaart met speciale 

aandacht voor kwetsbare doelgroepen voor wat betreft. Opdracht Dorpsbelangen Beilen 

- Studenten mbo verpleegkunde en maatschappelijke zorg met het profiel VVT maken 

samen met studenten sport en bewegen en studenten verpleegkunde hbo een integraal 

plan n.a.v. de interventie familiegesprek. Opdracht IWP Familiezorg 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
http://www.vilans.nl/
http://www.amonet.nl/
http://www.consortiumbo.nl/
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- Studenten mbo verzorging en maatschappelijke zorg, niveau 3, met het profiel GHZ 

maken samen met studenten Academie Minerva/ hbo een film over samenwerking met 

het voorveld. Opdracht Treant  
 

De interventie Familiegesprek 

 

Casus: 

Vader is beginnend dementerend en moeder is fysiek toenemend beperkt als gevolg van haar reuma, 

zij zou eigenlijk geopereerd moeten worden. De dochter lijkt te zwaar belast, ouders willen haar niet 

overbelasten maar accepteren liever geen hulp van ‘vreemden’. 

 

Het ‘Familiegesprek’ als wetenschappelijk onderbouwde interventie die kan worden ingezet door 

verpleegkundigen ten behoeve van: 

- Versterking van de kracht van het familiesysteem 

- Optimale inzet van formele en informele zorg 

- Preventie van overbelasting van families/mantelzorgers 

Waarom? 

 Familie beïnvloedt het proces en de uitkomsten van zorg  

 Ziekte en gezondheid zijn van invloed op alle familieleden 

 

2.4.4. Programmalijn 4: Rolmodellen professional HA Zorg Welzijn 

 Rolmodellen  

 Duurzaam HRM  

 

Om de regel, één gezin, één plan, één regisseur te kunnen realiseren moet de zorgprofessional 

andere rollen kunnen vervullen. De nieuwe professional HA Zorg en Welzijn moet, naast kennis 

van gespecialiseerde zorg, diagnose en behandeling kennis hebben van de verschillende 

omgevingsfactoren van de cliënt, samenleving in de buurt, de woonsituatie, de werksituatie, 

leefomstandigheden en de geldstromen (zie regiovisie, figuur 3).  

De professional heeft de taak de cliënt te ondersteunen bij het integrale plan voor het gezin 

waarin alle omgevingsfactoren in acht worden genomen. De huidige opgeleide zorgprofessional 

is niet toegerust voor deze integrale taak. Het probleem is dat er weinig goede rolmodellen zijn 

voor de jonge student die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen. Er moeten rolmodellen 

zichtbaar worden voor studenten hoe gewerkt wordt aan de drie uitdagingen: één gezin, één 

plan en één regisseur, samenwerken met het maatschappelijk voorveld en de burger en naasten 

centraal (zie regiovisie, figuur 2). 

 

Omgevingsbewust 

Het gaat hier om omgevingsbewust zijn en om het nemen van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. De balans tussen werk en privé zal veranderen.  

Het sociaal team werkt op basis van het keukentafelgesprek en op basis van de aanpak 1 

gezin/huishouden- 1 plan– 1 regisseur (Intern document, Sociale teams Borger e.o. & 

Exloo/Odoorn e.o. en De Monden e.o., 2014). Dit wordt weergegeven in het onderstaande 

citaat van sociaal werker S. de Groot (Persoonlijke mededeling, 2 december 2015):  
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“En present blijven. Dat je er gewoon bent voor ze. Dat ze weten ik kan hem of haar bellen 

voor een vraag.”  

 

“Een vrouw met een dochter. Die dochter zit thuis. Heeft een chronische aandoening en is jong. 

Die moeder heeft zoiets van: ik werk drie dagen in de week in een tehuis met mensen met een 

beperking, maar als ik zie wat er allemaal voor mijn dochter gedaan wordt en omdat ik heel 

veel tijd over heb wil ik ook wel graag iets terug doen. Ze zegt: ik vind het niet zo 

vanzelfsprekend dat dát zomaar kan en dat heb ik in mijn achterhoofd gehouden en toen kwam 

een andere sociaal werker met iemand die zelf geen boodschappen kon doen en heb ik gevraagd 

of die moeder dit wil doen. Ze zei: Natuurlijk wil ik dat doen!” 

 

Het samenwerkingsverband van kraamzorginstellingen, KONN 

Het samenwerkingsverband dat rolmodellen wil ontwikkelen samen met de stagiair, is het 

KONN. Op 27 oktober 2015 werd de startconferentie gehouden voor het Blended learning 

programma. Op deze bijeenkomst waren meer dan 120 kraamverzorgenden en ruim 10 

docenten aanwezig uit Groningen, Drenthe en Friesland (ook Friesland college en Friese Poort). 

Zij stemden voor het Blended learning programma voor de doelgroepen HA baby, peuter en 

kind en het kraamgezin. Het doel van dit programma is de stagiair inzicht te geven in 

rolmodellen rondom de verzorging van de baby, het gezin en de kraamvrouw. Het krijgt in deze 

PPS een digitale ruimte in EnetwerkZON.  

 

Rolmodel: Pieter heeft sinds zijn 30ste levensjaar, een beperking vanwege een niet-aangeboren 

hersenletsel. Hij kan weer zelfstandig thuis wonen. De methodiek “Hooi op je Vork” helpt hem 

bij de communicatie met de verschillende formele en informele hulpverleners in zijn omgeving. 

Hierdoor is hij in staat zelfmanagement over zijn eigen leven vorm te geven. Pieter zal input 

geven aan zijn ambulante begeleider op basis waarvan de onderwijsontwikkelaar een 

interdisciplinaire leervraag kan maken voor de derde jaars studenten zorg en welzijn in deze 

PPS. 

 

Rolmodel: Mieke van Sol, lid Denktank 60+, kreeg de eremedaille ‘schakel tussen welzijn en 

zorg’ uitgereikt. Deze kreeg zij vanwege haar inzet bij vele initiatieven voor belevingsvolle 

zorg en welzijn voor ouderen in kleine dorpen, zoals het project: erven, omzien naar elkaar, 

dorpszorgprojecten met de Stendenhogeschool. Mieke zal input geven voor een 

interdisciplinaire leervraag voor de tweede jaars studenten zorg en welzijn in deze PPS. 

 

Doelstelling  

Het ontwikkelen van rollen en competenties van de rolmodellen voor de professional HA Zorg 

en Welzijn. Het werven (50) en ondersteunen van rolmodellen bij het coachen van (jonge) 

studenten in de leernetwerken.  

 

Partners  

Naast genoemde in het schema regiovisie, toonaangevende burgers van Denktank 60+, de vier 

ROC’s, Friese poort, Friesland College.  

 

Programmagroep: bestaat uit een programmaleider, experts (E) vanuit iedere branche 

minimaal 1 organisatie, Verder uit onderwijsontwikkelaars van de vier ROC’s en Onderzoekers 

van de Hogescholen (OZ) en lectoraten. Zie tabel 3 regiovisie voor de namen van de partners 

en de begroting voor inzet van hun uren. 
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Kosten en verdienmodel: Uit de brainstormsessie gehouden over het businessplan van deze 

PPS, bleek dat rolmodellen belangrijke Key resources zijn. Zij zijn belangrijke dragers voor de 

verdere implementatie na de subsidieperiode omdat zij kunnen optreden in de rol van trainer in 

het onderwijs, waardoor studenten beter voorbereid zijn op hun beroep. Hierdoor heeft de 

arbeidsorganisatie minder kosten voor bijscholing. De trainer kan ook ingezet worden bij 

bijscholing van zittende medewerker (leven lang leren). 

Planning en mijlpalen, voor:  

 1 september 2016: uitgangspunten voor rollen en competenties zijn ontwikkeld in 

perspectief van leven lang leren  

 1 december 2016: rollen en competenties van rolmodellen bij de doelgroepen HA zorg 

en welzijn zijn ontwikkeld 

 1 april 2017: 15 rolmodellen zijn geworven 

 1 september 2017: onderzoekopzet doorstroomperspectief leven lang leren niveau 5 

(AD) hbo bij studenten HA zorg en welzijn derde welzijn en verzorgende IG en vierde 

jaars verpleegkundige niveau 4 

 1 juli 2018: vervolg onderzoek naar AD op basis van onderzoeksresultaten onderzoek 

afgelopen jaar. 

 1 juli 2019: advies doorstroomperspectief leven lang leren niveau 5 (AD) is 

gepresenteerd aan de stuurgroep 

 1 september 2017: onderzoeksplan Practoraat netwerkrollen professional HA zorg en 

welzijn in het sociale domein 

 1 juli 2018: vervolg onderzoek naar Practoraat op basis van onderzoeksresultaten 

onderzoek afgelopen jaar. 

 1 juli 2019: advies Practoraat is gepresenteerd aan de stuurgroep 

 1 april 2018: eerste meting rolmodellen 

 1 juli 2018: 10 nieuwe rolmodellen geworven (25)   

 1 april 2018: tweede meting rolmodellen 

 1 juli 2019: 10 nieuwe rolmodellen geworden (35)  

 1 april 2018: derde meting rolmodellen 

 1 september: 15 nieuwe rolmodellen geworven (50) 

 

Initiatieven en bronnen: 

 Krachtig kantelen in zorg en welzijn, 2015  

 Human resource maatwerk, Over de noodzaak van ontwikkeling en innovatie, 2013 

 Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (https://www.s-bb.nl) 

 

2.4.5. Programmalijn 5: Digitale netwerkontwikkeling  

Dit programmadeel heeft twee onderdelen: 

 Stagematching  

 E-learning. 

Stagematching is sinds 2007 het digitale instrument voor Stagematching van de studenten van 

de vijf samenwerkende scholen (4 ROC’s en hbo) in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. 

Hiermee worden jaarlijks meer dan 5200 stagiairs mbo en hbo Zorg gematcht. Zonder 

tussenkomst van email krijgt de stage-instelling in beeld welke stagiair van welke opleiding 

https://www.s-bb.nl/
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komt stagelopen. Om dit goed te laten verlopen zijn spelregels opgesteld met de 

samenwerkende Zorgopleidingen, NetwerkZON en SBB. Rovecom, een ICT bedrijf in 

Hoogeveen, beheert Stagematching.  

Toegang tot Stagematching hebben de stagecoördinatoren van de scholen en de 

praktijkopleiders van de 120 zorginstellingen. De stagiair zelf niet. Dat willen wij wel bereiken 

in deze programmalijn. Deze ontwikkeling sluit aan op de behoeften van de werkgevers (stage 

instellingen) en docenten (onderwijsinstellingen) om het logistieke proces beter te laten 

verlopen en de stagiair meer zelfstandigheid te geven. Ook de Praktijkovereenkomst willen wij 

hierin meenemen. Voor wat betreft onderzoek levert het Just in Time informatie 

generaliseerbaar voor langere perioden en groepen.  

Dat onderzoek koppelen we aan arbeidsmarktonderzoek. Daardoor krijgen werkgevers 

en scholen concrete informatie over uitval, aansluiting leeropdrachten/stage-opdrachten, 

leermogelijkheden leernetwerken/stage-instelling en gevraagde competenties. 

 

EnetwerkZON/Moodle: Moodle is een bestaand open source systeem, door NetwerkZON 

ingericht voor vervangende opdrachten wanneer op de stage onvoldoende in een team geleerd 

kan worden. Bijvoorbeeld bij een team thuiszorg op het platteland. Via EnetwerkZON (met 

Skype mogelijkheid) kan deze stagiair gekoppeld worden aan stagiairs en begeleiders van een 

ander team.  

 

Sociale  Netwerkanalyse:  Met Sociale  Netwerkanalyse kan inzichtelijk worden gemaakt hoe 

in EnetwerkZON wordt gecommuniceerd. Of de condities voor succesvol samenwerken 

aanwezig zijn en of succesvol netwerkgedrag wordt vertoond. Datasets kunnen worden 

ingeladen in Excel en (daarmee) in SPSS. In tijd ook met terugwerkende kracht (dus nu 

gegevens over bijvoorbeeld 2014). 

 

Partners  

De genoemde in het schema regiovisie. Daarnaast toonaangevende burgers van Denktank 60+ 

(vanwege toegankelijkheid voor burgers), Onstage, SBB, Rug (Sociale netwerkanalyse), 

Noordhoff Health, MBOraad project ontwikkeling kennistoetsenbank. 

 

Programmagroep: bestaat uit een programmaleider, experts (E) vanuit iedere branche 

minimaal 1 organisatie, Verder uit onderwijsontwikkelaars van de vier Roc’s en Onderzoekers 

van de Hogescholen (OZ) en lectoraten. Zie tabel 3 regiovisie voor de namen van de partners 

en de begroting voor inzet van hun uren. 

 

Kosten en verdienmodel: Uit de brainstormsessie gehouden over het businessplan van deze 

PPS, bleek dat dit onderdeel ook een belangrijke Key resources  is. Het digitale netwerk is van 

groot belang voor hechte netwerkvorming (elkaar goed kunnen blijven bereiken en men is ervan 

afhankelijk) tijdens en na de subsidie periode.  

Programmagroep: bestaat uit de programmaleider, ontwikkelaars van de ROC’s en werkveld. 

Hiervoor worden de subsidie uren gebruikt genoemd in de begroting. De technische begeleiding 

en ontwikkeling zullen worden gedaan door Rovecom. Zie hiervoor de bijgevoegde offerte. 
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Planning en mijlpalen, voor:   

Leernetwerken/stage in beeld 

 1 juli 2017: Uitgebreid functioneel ontwerp Stagematching in beeld 

 1 juli 2018: Demo gedraaid Stagematching in beeld  

 1 juli 2019: Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie 

EnetwerkZON 2020  

 1 juli 2017: Uitgebreid functioneel ontwerp EnetwerkZON2020 

 1 juli 2018: Demo gedraaid EnetwerkZON2020  

 1 juli 2019: Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie 

  

2.5. Projectorganisatie  

 

 

 

 

De stuurgroep NetwerkZON2020 

De stuurgroep bestaat uit een bestuurlijke afspiegeling van de partners. Van elk type organisatie 

wordt één vertegenwoordiger vertegenwoordigd: van de penvoerder en onderwijsinstellingen 

mbo, de onderwijsinstellingen hbo, de zorginstellingen en welzijnsinstellingen intramuraal en 

extramuraal, ZIF en HANNN en de PPS manager van NetwerkZON2020. De stuurgroep komt 

drie keer per jaar bijeen. Bij de start, in het midden van iedere fase en in de laatste week van de 

fase. Zodanig kan van iedere fase de voortgang en de bijstelling voor de volgende fase worden 

vastgesteld  

 

De PPS manager  

Stuurgroep

- Dhr. Bultje, Healthy Ageing 
Network Northern Netherlands

- Mw. van der Meulen, Zorggroep 
Meander

-Dhr. Brongers, Tinten Welzijnsgroep

- Dhr. van de Pol, Noorderpoort, 
voorzitter

- Mw. Karin Kalverboer, ZIF 

-Dean Social Studies/Academie voor 
Verpleegkunde

Programmagroep 1

Programmagroep 2

Programmagroep 3

Programmagroep 4

Programmagroep 5

PPS Team 
PPS Manager Mw. Jelly 

Zuidersma,
en programmaleiders
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De PPS manager van NetwerkZON2020 heeft veel ervaring met grootschalige innovatieve 

PPS-en op het snijvlak van Zorg, Welzijn, ICT, onderwijs en onderzoek. Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar http://www.netwerkzon.nl/nl/over-netwerk-zon/publicaties-jelly-

zuidersma/ 

 

Het PPS team 

Bestaat uit de Programmaleiders en de PPSmanager.  

 

Programmagroepen 

Om de verankering in de ROC’s goed te borgen heeft in iedere programmagroep ook zitting 

een directielid van de vier ROC’s en/of hbo. 1: Noorderpoort, Henriëtte Bos, 2: Drenthe 

College, Jenske Lorijn, 3: Alfa-college, Gerda Dekker, 4: Michelle Garnier of Annemarie 

Hanning, Hanzehogeschool Groningen, 5: ROC Menso Alting, Christa Schoon.  

De programmalijnen worden meerlagig ingericht. Dat wil zeggen dat bij ieder programma op 

de verschillende niveaus leden zitting hebben in de programmagroep. Voor iedere 

programmagroep wordt een programmaleider benoemd. We kennen de volgende rollen in deze 

PPS:  

Netwerkontwikkelaar (N): stelt netwerk beschikbaar en ontwikkelt deze voor deze PPS. 

Zorgen voor co-creatie met andere beroepen. Stellen een ontmoetingsruimte beschikbaar of 

bemiddelen hierin.  

Ontwikkelaars/schrijvers (O): schrijven casuïstieken toe aan de fasen van het leerproces 

Rolmodel (R): geven input voor interdisciplinaire leervragen en zijn onderdeel van of geven 

trainingen aan docenten en studenten 

Expert HA (O): brengen expertise en methoden HA in (bijv. Familiegesprek), presenteren dit 

en maken het toepasbaar voor het mbo  

Onderzoeker (OZ): coaching op onderzoeksopzet, onderzoek naar effecten van de PPS 

Programmagroeplid (Plid): 1,2,3,4,5: werken activiteiten uit.  

Programmaleider (Plei): draagt zorg voor uitvoering activiteitenplan, stuurt de 

programmagroep aan in samenwerking met de PPSmanager.  

PPSmanager (PPSma): :is verantwoordelijk voor het behalen van de hoofddoelstelling van de 

PPS. Voor zowel de inhoudelijke als financiële rapportage. 

Stuurgroep lid (S): is eind verantwoordelijk voor de PPS  

2.6. Overzicht van de kwalificaties  

Kwalificatie Profiel Crebo Niveau 

Helpende Zorg & Welzijn Helpende Zorg & Welzijn 92640 2 

Verzorgende IG Verpleeg-, en verzorgingshuizen en 

Thuiszorg  

95530 3 

Geestelijke Gezondheidszorg  95530 3 

Gehandicaptenzorg  95530 3 

Kraamzorg  95530 3 

MBO Verpleegkunde Ziekenhuizen 95520 4 

Verpleeg- en verzorgingshuizen en 

Thuiszorg  

95520 4 

http://www.netwerkzon.nl/nl/over-netwerk-zon/publicaties-jelly-zuidersma/
http://www.netwerkzon.nl/nl/over-netwerk-zon/publicaties-jelly-zuidersma/


23 

 

Geestelijke Gezondheidszorg 95520 4 

Gehandicaptenzorg  95520 4 

Maatschappelijke Zorg Persoonlijk begeleider specifieke 

doelgroepen 

92662 4 

Begeleider specifieke doelgroepen 25476 3 

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 92661 4 

Begeleider gehandicaptenzorg 25475 3 

Medewerker maatschappelijke zorg 92650 3 

Agogisch medewerker GGZ 25474 4 

Thuisbegeleider 25479 4 

Pedagogisch Werk Pedagogisch medewerker kinderopvang 92620 3 

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker  92632 4 

Onderwijsassistent 93500 4 

Sociaal Werk Sociaal maatschappelijk dienstverlener 92670 4 

Sociaal cultureel werker 91370 4 

 

2.7. Verdeling van de taken  

 

Een beschrijving waaruit de verdeling van de taken tussen de partijen van de PPS blijkt en 

waaruit blijkt dat partijen in staat zijn om het voorstel binnen de gestelde tijd uit te voeren, is 

te lezen in tabel 3 van de regiovisie. Daaruit blijkt dat de partijen de doelgroepen Healthy 

Ageing goed vertegenwoordigen en betrokken branches goed aanwezig zijn. 

Asielzoekerscentra en vrijwilligersorganisaties zijn nog niet goed vertegenwoordigd als 

partner. Wij verwachten dat deze contacten snel kunnen worden gelegd via de partners, de 

samenwerkingsverbanden en de gemeenten. 

2.8. Opbrengst voor de individuele partijen 

 

Een beschrijving van de opbrengst voor de individuele partners van deelname aan het 

samenwerkingsverband is verwerkt in de tabel 3 van de regiovisie. Verder is daaraan aandacht 

besteed in hoofdstuk 2.4 van de regiovisie. 

2.9. Risicofactoren en de aanpak  
Risicofactoren  Dit wordt voorkomen door: 

Men gelooft niet meer in de 

PPS 

 

De commissie vertegenwoordigt de betrokken branches. De 

PPSmanager bewaakt samenhang en draagvlak tussen de 

verschillende partners. De vier metingen (zie 2.10) geven goede 

input voor stagnering en geven op tijd signalen om bij te sturen.  

Overeenstemming over missie, visie, doelen en het bereiken 

ervan m.b.v. de programmalijnen, inclusief benodigde bijsturing 

wordt minimaal vier besproken en vastgesteld in de commissie. 
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Elkaar onvoldoende leren 

kennen en elkaar niet weten te 

bereiken 

In deze PPS werken burgers en professionals/studenten op een 

nieuwe wijze samen. Het kost tijd om naar elkaar toe te groeien 

en elkaar te vertrouwen. Dat is de reden dat er regelmatig 

ontmoetingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Het 

onderzoek dat zich specifiek richt op het samenwerkingsgedrag 

van alle leden en het open en transparant bespreken van de 

resultaten zal bijdragen aan het elkaar beter leren kennen. Ook 

de activiteiten rondom Dezelfde taal zullen hieraan bijdragen. 

Innovatiekracht vermindert 

door marktwerking. Partners 

zijn ook concurrenten. 

De leernetwerken willen een oplossing zijn voor actuele 

leervragen van de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Daarom 

worden zorgvraag en nieuwe mogelijkheden continue in beeld 

gebracht en wordt met elkaar geëvalueerd of de gekozen 

methodieken het antwoord zijn op de laatste vraag, er 

aanpassingen moeten worden gedaan of nieuwe methodieken 

moeten worden omarmd. Dat doen we samen. alle energie kan 

daarom gestoken worden in innovatie: samenwerken is het 

nieuwe concurreren.  

Regie en doorzettingskracht 

ontbreken bij tegenvallende 

voortgang. 

De samenwerkingspartners onderschrijven het belang van regie 

in het proces. Op de regie wordt op drie niveaus gestuurd; 

Strategische kopgroep, is het strategische overleg onderwijs en 

arbeidsmarkt Groningen, Drenthe en Nrd-Overijssel.  De 

stuurgroep stuurt op voorliggende PPS en door de trekkers op de 

afzonderlijke programmalijnen. In voorliggende PPS wordt een 

stevige programmamanager aangesteld. De regie van de 

uitvoering van de afzonderlijke programmalijnen wordt belegd 

bij de programmaleiders met een ook een goede staat van dienst. 

De schaal is te groot Onder het plan ligt een serieuze ambitie. De zorg moet anders 

functioneren en om dat te bereiken moeten grote groepen 

leerlingen en werkende anders worden opgeleid. De 

programmalijnen en de activiteiten hebben samenhang. Het 

voordeel is dat daardoor eerder cohesie ontstaat binnen en tussen 

de leernetwerken. Het nadeel is dat wanneer één van de 

programmalijnen achter loopt, bijvoorbeeld door ziekte van 

leden, het de andere programmalijn doet stagneren. Dit zal niet 

gebeuren omdat leden multi inzetbaar zijn en het netwerk als 

geheel een flinke staat van dienst heeft. Vervanging is daardoor 

snel georganiseerd. 

Men durft niet te 

experimenteren 

Vernieuwing vraagt de betrokkenen om over de grenzen van de 

eigen organisatie en professie te kijken en nieuwe dingen uit te 

proberen. Het vraagt ook om incasseren, wanneer bij terugkomst 

in je team collega’s kritisch zijn omdat zij zich als professional 

niet meer herkennen (statusgedrag).Daarom wordt in deze PPS 

voortdurend aandacht besteed aan hoe deze collega’s 

meegenomen kunnen worden in de vernieuwing.  

Maatschappelijk draagvlak 

verminderd 

Zorg en welzijn is mensenwerk en dit plan is daarom niet alleen 

spannend voor de medewerkers van betrokken organisaties en 

studenten, maar ook voor cliënten. De cliënt staat centraal. 

Daarom vinden de partners transparantie over de gekozen 

werkwijze van groot belang en geven de partners cliënten 

inspraak in de verbetering van werkwijzen. In deze fase worden 

patiëntenverenigingen en Denktank 60+ betrokken. 
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2.10. Monitoring, evaluatie en onderzoek 

 

De meetmomenten voor monitoring en evaluatie zijn:  

Voor 1 december 2016: onderzoeksopzet klaar, Voor 1 mei 2017: o-meting, Voor 1 april 

2018: eerste meting, Voor 1 april 2019: tweede meting, Voor 1 april 2020: derde meting 

Monitoring: De stand van zaken mijlpalen en activiteiten van de programmalijnen wordt 

beschreven 

Evaluatie: Het product en het proces wordt geëvalueerd, bij de burger, de student, de 

docent/begeleider, de cliënt. 

Onderzoek: Er vindt bij de eerste en derde meting ook een diepteonderzoek plaats. 

Cliënttevredenheid: zijn de cliënten tevreden over hoe de leervragen zijn behandeld 

Leerling tevredenheid: zijn de leerlingen tevreden over het aan hen geboden 

onderwijs en de aansluiting op de werkpraktijk? Zijn er studenten en medewerkers die 

ondernemerschap ontwikkelen? 

Medewerkerstevredenheid: zijn medewerkers van de betrokken zorgorganisaties en 

onderwijspartners tevreden over de nieuwe manier van werken en de integratie van de 

nieuwe inzichten HA binnen zorg en welzijn? 

Effectiviteit van de eigen organisatie: draagt de gekozen vorm van samenwerking bij 

aan de beoogde doelstellingen?  

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt: draagt het PPS bij aan de aansluiting van het 

onderwijs bij de arbeidsmarkt? 

Vernieuwing in de (organisatie van) de zorg: leidt de samenwerking inderdaad tot 

de gewenste veranderingen in de zorg: meer gericht op preventie, meer op zorgen dat 

i.p.v. zorgen voor, verschuiving van eerste- naar tweedelijns zorg, verschuiving van 

zorg naar eigen regie en informele zorg? 

Macro: Leiden de veranderingen tot de gewenste kostenbesparingen. Nieuwe 

organisatie van kosten en betere gezondheid van inwoners van de regio Groningen, 

Drenthe en Noord-Overijssel? 

Duurzaamheid van de aanpak: Lukt het om voldoende leerlingen, medewerkers en 

zorgorganisatie te enthousiasmeren voor de leernetwerken en hier inkomsten uit te 

genereren die bijdragen aan de continuïteit en zelfstandige exploitatie van de PPS. 

Deze doelstellingen en criteria worden verder uitgewerkt in het hoofdstuk 

verduurzaming. 

Onderzoeksgroep 

Er wordt een onafhankelijke onderzoeksgroep ingericht met Critical Friends en een 

onderzoeker vanuit ZorgpleinNoord, www.zorgpleinNoord.nl. 

2.11. Gebruik faciliteiten van de PPS en eventuele tegenprestatie 

 

Betrokken samenwerkingsverbanden: instellingen die lid zijn van dit samenwerkingsverband 

(bijv. NPGZ) maar niet actief zijn in deze PPS worden door de leden die wel actief zijn op de 

hoogte gehouden en kunnen inzage krijgen op aanvraag in EnetwerkZON.  

http://www.zorgpleinnoord.nl/
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Andere instellingen in de regio worden geïnformeerd op de voorlichtingsbijeenkomsten in de 

vier regio’s. Instellingen die niet aan de PPS mee doen maar wel actief zijn in de platforms van 

NetwerkZON worden geïnformeerd op de platformvergaderingen. 

 

2.12. Voortzetting van de PPS 

 

Zoals eerder beschreven heeft een brainstormsessie plaatsgevonden over het businessmodel 

van deze PPS. Het doel van deze  sessie was een voorlopig businessmodel te ontwikkelen, 

zodat de te ontwikkelen processen en producten in deze PPS in dat licht worden gezien.  

 Processen en producten in deze PPS ontstaan op basis van co-creatie. Het beste van de 

verschillende organisatie wordt samengebracht en doorontwikkeld ten behoeve van de 

gemeenschappelijke klant. Bij de brainstormsessie is gebruik gemaakt van Business Model 

van Canvas, bestaande uit negen bouwstenen: klantensegmenten, waardeproporties, kanalen, 

klantrelaties, inkomstenstromen, key resources, kernactiviteiten, key partners en 

kostenstructuur.  

Klantsegmenten – De primaire klanten van NetwerkZON2020 (inclusief Rovecom en Noordhoff 

Health) zijn de Zorg en/of Welzijn studenten en de professional Zorg en Welzijn in het perspectief van 

het leven lang leren (na- en bijscholing). De secundaire klanten zijn de zorgvragers en mantelzorgers. 

Van belang hierbij is goede aansluiting bij de nieuwe opleidings- en ontwikkelbehoeften in het 

veranderende zorgwerkveld. Kenmerken zijn: Leerproducten die waar mogelijk ook rechtstreeks in het 

werkproces kunnen worden toegepast; Kleinere content eenheden, flexibel op maat te assembleren tot 

een gewenste samenstelling (leerobjecten); State-of-the art technologie platform, dat voldoet aan alle 

belangrijke ICT-standaarden. Dit komt daarom terug in programmalijn 3. 

Waardeproposities – De producten en diensten die hiervoor beschikbaar kunnen worden gesteld zijn 

de opbrengsten van de programmalijnen: een body of knowledge en dezelfde taal van de veranderende 

rollen binnen de sectoren Zorg en Welzijn, casuïstieken en leeropdrachten ontwikkeld in 

samenwerking met het werkveld en digitale toetsen ontwikkeld met behulp van de meest recente en 

relevante kennis. Eveneens programmalijn 3.  

Kanalen – De nieuwe kennis, casuïstieken en digitale toetsen worden aan de student geleverd in een 

digitale omgeving. NetwerkZON beschikt over een e-learning omgeving 

(https://elearning.netwerkzon.nl/), welke al voor een deel is ontwikkeld in samenwerking met de 

samenwerkende ROC’s, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen in een vorig project. Deze digitale 

omgeving zal worden uitgebreid en beschikbaar worden gesteld voor de student, opleiders, en zittend 

personeel. Verder stimuleren fysieke ontmoetingen uitwisseling van kennis en ervaringen 

(conferenties en presentaties). Programmalijn 5. 

Klantrelaties – De opbrengsten van NetwerkZON2020 worden behaald in co creatie met de 

samenwerkingspartners. Door het creëren van draagvlak onder de partners, wordt een duurzaam 

netwerk opgebouwd. De 50 netwerken die hun H-factor hebben ontvangen kunnen zelfstandig verder. 

NetwerkZON2024 zal het platform zijn waar deze netwerken elkaar op gemeenschappelijke thema’s 

kunnen ontmoeten en waar scholing, training of onderzoek ontwikkeld wordt. Tevens wordt 

verduurzaming gestimuleerd door op internationaal niveau kennis en ervaringen uit te wisselen 

(ESREA1 en ELOA2). Programmalijn 1. 

 Inkomstenstromen – De 50 netwerken die de H-factor hebben ontvangen zullen NetwerkZON2024 

faciliteren met een bijdrage. Deze bijdrage zal voldoende zijn om projectleiding en het digitale 

netwerk te ondersteunen. Daarnaast zullen inkomsten worden verworven voor advies en 
                                                           
1 ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) verspreidt theoretisch en empirisch 

onderzoek over volwasseneneducatie en levenslang leren in Europa, d.m.v. onderzoeksnetwerken, 
conferenties en publicaties. 
2 ELOA (Network on Education and Learning of Older Adults) faciliteert een regelmatige uitwisseling van 

onderzoek naar het leren van oudere volwassenen, onderwijskundige gerontologie, en 
volwasseneneducatie.  

https://elearning.netwerkzon.nl/
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onderzoeksactiviteiten aan geïnteresseerde organisaties en presentaties op conferenties. Verder zal het 

onderwijsmateriaal worden gebruikt voor trainingen van het zittend personeel. Hiervoor zal voor 

partners die meededen een gereduceerd tarief zijn en voor partners die niet meededen een 

marktconforme prijs worden gevraagd. Het gaat om de trainingen on the job, casuïstieken en 

toetsvragen (digitale toetsenbank) en modulen. Voor de digitale toetsenbank (gekoppeld aan de nieuwe 

casussen HA) kan een leerling bijdrage worden gevraagd. Ook zullen nieuwe arbeidsorganisaties een 

leernetwerk willen creëren. Aan hen zal een vergelijkbare inzet worden gevraagd als aan de partners 

van de PPS is gevraagd. Hiermee wordt rekening gehouden bij de bouw van EnetwerkZON, 

programmalijn 5. Zie offerte Rovecom. 

 Key resources – Key resources hiervoor zijn een goede digitale omgeving waar studenten en 

medewerkers terecht kunnen om kennis op te doen en ervaringen en vragen uit te wisselen. Hiervoor is 

een nieuwe samenwerkingsovereenkomst nodig met Rovecom en Noordhoff Health. De ervaring heeft 

geleerd dit aan het begin van een project te doen. Dit zal worden geagendeerd op de eerste 

stuurgroepvergadering. Verder zijn nodig docenten en rolmodellen die on the job trainingen kunnen 

geven. Dit krijgt aandacht in programmalijn 4. 

Kernactiviteiten – De kernactiviteit van NetwerkZON2024 is het blijven ontwikkelen van de 

leernetwerken en de digitale omgeving. Verder zal het netwerk verder worden uitgebreid met 

geïnteresseerde organisaties en instellingen. Er worden bijeenkomsten en presentaties georganiseerd 

om organisaties te bereiken en bij het netwerk te betrekken.  

Key partners – Één van de key partners is het IT bedrijf dat de digitale omgeving host. Deze partner 

is nodig om de digitale leeromgeving en de digitale toetsenbank te faciliteren. Verder zijn de 

samenwerkende ROC’s key partners. Zij creëren draagvlak onder het team dat het ontwikkelde 

materiaal overdraagt aan de studenten. Het werkveld heeft een rol als key partner door het aanleveren 

van casuïstieken en ervaringen uit het werkveld.  

Kostenstructuur – Van de hiervoor genoemde key resources is de digitale omgeving de meest 

kostbare. De kosten voor het hosten van de omgeving zijn een vaste kostenpost. Deze worden gedekt 

door het vertrekken van licenties voor toegang tot het leermateriaal. Variabele kosten zijn de kosten 

die gemaakt worden door docenten die on the job trainingen geven, en het organiseren van 

conferenties. 

 Op basis daarvan is de voorlopige exploitatie begroting 2020-2024 opgesteld. Per jaar worden 

inkomsten verwacht voor begeleiden van nieuwe leernetwerken, licenties EnetwerkZON (voor 

studenten van de partners in de PPS en nieuwe partners). Verder voor train-the-trainer curcussen 

van zittende medewerkers (leven lang leren). In de begroting zijn de inkomsten en de baten 

toegelicht. Voor mantelzorgers en zorgvragers, zal ook materiaal ontwikkeld worden. Daarin 

zal geïnvesteerd worden in het jaar 2020 met het doel het in 2022 te kunnen aanbieden.  

2.13. Meerjarenbegroting 

In de bijlage is een meerjarenbegroting meegestuurd.   


