Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) in Limburg
Samen Doen = Krachtiger!
Intentieverklaring
Hoewel we al veel doen, lossen we de personeelstekorten in de zorg niet op door te blijven doen
wat we altijd al deden. Daarom is het belangrijk afspraken met elkaar te maken over een gezamenlijke
aanpak. Resultaten boek je uiteindelijk niet alleen door plannen te máken, maar juist door ze ook
daadwerkelijk uit te voeren.
Al meer dan 80 samenwerkende partijen in Limburg, organisaties in de sector zorg en welzijn,
overheid (provinciaal en centrumgemeenten) en onderwijs, hebben zich aan het Regionaal Actieplan
Aanpak Tekorten (RAAT) gecommitteerd. Dit deden ze door hun handtekening te plaatsen tijdens
door Zorg aan Zet georganiseerde ontbijtsessies in april, maar ook digitaal wordt nog steeds door
vele organisaties het RAAT ondertekend via www.zorgpactlimburg.nl/raat. U kunt op deze website
zien wie er al getekend heeft.
Verder berichten we met regelmaat over initiatieven en acties in de triple helix samenwerking.
We horen graag of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn.
Neem dan contact op met r.jacobs@zorgaanzet.org of bel 06-10407781.
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Het vervolg
Om alle initiatieven goed met elkaar te verbinden hebben we er voor gekozen om het RAAT in te
delen in 6 actielijnen: instroom, imago, belonen/faciliteren, opleiden, behoud en innovatie. Aan elke
actielijn wordt een regieteam gekoppeld. In het regieteam hebben zitting: een bestuurder, een
projectcoördinator van Zorg aan Zet en een HR verantwoordelijke uit de sector aangevuld met
eventueel een vertegenwoordiger van het onderwijs en overheid.
Naast het betuigen van hun steun voor het actieplan in zijn totaliteit hebben de bestuurders tijdens
de ontbijtsessies ook aangegeven voor welke actielijn(en) hun organisatie zich specifiek wil inzetten.

Actielijn

Bestuurder

Projectcoördinator

Instroom
Imago
Belonen en faciliteren
Opleiden
Behoud
Innovatie

Theo Mennen, De Zorggroep
Marc van Ooijen, PSW
Sjef Vermeulen, MET ggz
Karin Veltstra, Vivantes
Ward Vijgen, Rubicon
Roel Goffin, Zuyderland

Raymond Braeken
Veronique Leunissen
Ria Jacobs
Harm Mulder
Ina van Haeff
Ria Jacobs

Om de juiste focus aan te brengen en ook zorg te dragen voor het realiseren van activiteiten, kiezen
we voor maximaal 3 thema’s per actielijn om mee te starten. Deze worden door vertegenwoordigers
van de sector uitgevoerd samen met deelnemers van onderwijs en overheid.

Volgende bijeenkomsten
29 mei 2018
14 juni 2018
28 juni 2018

: bestuur Zorg aan Zet met bestuurders van de actielijnen en projectcoördinatoren.
: kick-off bijeenkomst met alle betrokkenen die actief met de thema’s in de
actielijnen aan de slag gaan.
: 3de bijeenkomst van bestuur Zorg aan Zet, bestuurders regiegroepen en
vertegenwoordigers van Provincie, centrumgemeenten en de 5 onderwijsinstellingen.

Actie
Vele acties zijn al in gang gezet. Denk hierbij aan verkenningen en prioritering samen met de 5
onderwijsinstellingen in Limburg en het plan dat door de 3 centrumgemeenten in Zuid-Limburg
in gang is gezet waarbij het RAAT als fundament geldt.
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