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Ontwikkeling 
SO capaciteit

• Landelijk staat de SO capaciteit onder druk;

• Tekort in de regio loopt op tot 7-10 FTE in 2030 bij 
ongewijzigd beleid (rcDMZ);

• Verkenning arbeidsbesparende maatregelen en 
interventies;

• Focus optimaliseren capaciteitsontwikkeling;

• Van instellingsfocus naar regionale benadering.
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Hoofd
aanbevelingen 

• Pak het momentum nu bereidheid om 
samen te werken groot is

• Aanbevelingen oppakken, aanpakken en 
doorpakken;

• Per ‘subregio’ wanneer het beter past;

• Draagvlak in de eigen zorgorganisaties, 
maar zorg ook voor een regionale focus;

• Breder dan SO-functiefamilie benaderen 
met ook verpleging en verzorging ook 
huisartsenzorg.
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Actielijn A Anders Werken (Taakzuiverheid)

1. Zorg binnen de instelling 
voor de randvoorwaarden (tijd 
en zeggenschap) om de SO-
functiefamilie naar oplossingen 
te laten zoeken.

2. Borg de oplossingen 
beleidsmatig door ook 
management en HR-staf te 
betrekken.
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Actielijn B Anders Behandelen

1. Ga gezamenlijk een strategische samenwerking met HOOG 
aan;

2. Ga in dialoog met professionals in de eerste lijn over 
toereikende betaaltitels;

3. Ga bij kleine woonzorgcombinaties de dialoog aan met 
professionals over de samenwerking met de huisarts en 
SO voor het beschikbaar maken en houden 
van medische ouderenzorg voor alle bewoners in de 
regio ongeacht de verblijfplaats van betrokkene.

6



Actielijn C Anders Kennis Delen

Blijf online kennis delen in de regio beschikbaar houden m.b.v. het (leer)platform
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Actielijn C Anders 
Dokteren

Kies voor gezamenlijk inzetten van 
dezelfde arbeidsbesparende 
zorgtechnologie zoals de slimme 
bril voor het terugdringen van 
onnodige tijdinvesteringen zoals 
reistijd.
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Actielijn D Anders 
(Be)Sturen

1. Zoek waar de urgentie en het 
commitment zit;

2. Laat organisaties deelnemen op 
onderdelen van het 
vervolgprogramma. 

3. Laat naast de huidige organisaties 
ook de kleinschalige organisaties en 
organisaties die tot nu toe niet 
deelnemen meedoen om nog meer 
samenwerking tot stand te brengen.
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Actielijn E Anders 
Organiseren

1. Kijk naar de ANW als integraal 
arbeidsbesparende ANW werk-
en denkmodel;

2. Bundel de krachten in de regio 
richting MedTzorg;

3. Gezamenlijke ANW in
subregio’s.
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Actielijn F Anders 
Positioneren

1. Blijf als bestuurders in 
gesprek met de SO-
functie(familie);

2. Laat professionals onderling 
in dialoog blijven over de 
toekomst.
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Actielijn G Anders Opleiden

Organiseer het opleiden van 
professionals regionaal om samen 
nieuwe capaciteit aan te boren 
voor in de toekomst:

1. ROSO

2. GOP

3. BNS
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Einde

• Dankwoord

• Uitreiking eindrapportage aan de penvoerder


