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1. Projectdefinitie
1.1

Aanleiding

Eind 2019 is het landelijke rapport Capaciteitsraming 2021-2024 Deelrapport 5 Specialist
Ouderengeneeskunde verschenen. Een complete ramingsrapportage op landelijk niveau. Er
is door het Capaciteitsorgaan wederom intensief gewerkt aan de voorbereiding om te komen
tot deze actuele en samenhangende landelijke capaciteitsraming. Het toenemende belang
van een meer beleidsmatige aanpak rond de ontwikkeling van de SO-functie om te komen
tot een toekomstbestendige beschikbaarheid van Medische Zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen vraagt om een vernieuwende aanpak. Al langere tijd speelt de vraag
vanuit het werkveld om deze rapportages ook beschikbaar te krijgen in een meer regionale,
hanteerbare, context. Om zo partijen binnen deze, veelal regionale, context in staat te stellen
de uitkomsten van deze ramingen direct samen in de regio beleidsmatig te kunnen interpreteren. En samen in de regio te vertalen naar doel- en resultaatgerichte acties om zo tot
regionale gewenste en/of noodzakelijke capaciteitsontwikkeling te komen. Het in samenspraak komen tot toekomstbestendigheid van Medische Zorg in de regio en daarmee
blijvende beschikbaarheid voor genoemde doelgroepen is daarbij het centrale hoofdthema.
Bovenstaande heeft geleid tot de volgende opdracht en doelstelling:
Ontwerp en implementeer een beleidscyclus voor een regionale samenhangende
capaciteitsraming om te komen tot een meer toekomstbestendige ontwikkeling en
inzet van functies voor Medische Zorg voor Kwetsbare doelgroepen en Ouderen die
getoetst is in meerdere regio’s.
Opdracht
De kernopgave binnen dit programma behelst de realisatie van een beleidsmatige en meer
toekomstbestendige ontwikkeling van de SO-functie (doel) waarbij invoering van regionale
capaciteitsraming binnen de Ouderenzorg (middel) helpt om te komen tot een gerichte en
kansrijke aanpak van de problematiek. De volgende beroepsgroepen in het Medische Zorg
domein worden daarbij meegenomen: Specialist Ouderengeneeskunde (SO), Basisarts (BA),
Physician Assistant (PA), Verpleegkundige Specialist (VS), GZ Psycholoog (GZP) en
gespecialiseerd Verpleegkundigen (VCO). Inclusief vergelijking met Huisartscapaciteit (HA).
Het gaat om het ontwerp en de ontwikkeling van een beleidscyclus in combinatie met een
ramingsmodel en het kwartier maken in de regio’s voor participatie en actieve deelname. En
het implementeren van het regionale ramingsplan als onderdeel van deze beleidscyclus
waardoor zorgorganisaties beter in staat zijn om de regionale capaciteitsplanning
gezamenlijk vorm en inhoud te geven en te vertalen naar een duurzame en toekomstbestendige regionale opleidingsplanning en -aanpak. Teneinde medische ZorgProfessionals
en gespecialiseerd verpleegkundigen in Ouderenzorg in staat te stellen te transformeren
vanuit een ad hoc nu-beleid naar een beleidsmatig straks- en later-beleid rond duurzame
capaciteitsontwikkeling. Waarbij er op termijn sprake is van voldoende menskracht om te
komen tot volwaardige zelfstandige (regionale) organisatorische ‘medische zorg’ eenheden
met doel- en resultaatgerichte capaciteitsontwikkeling binnen en tussen vakgroepen die
voldoet aan de geldende kaders en richtlijnen voor de organisatie-inrichting en
teamfunctioneren rond medische zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen.
Daarbij dient de opzet, invoering en borging van deze beleidscyclus in combinatie met het
ramingsplan in meerdere regio’s te zijn getoetst (maximaal vier regio’s).
De evaluatie van de ontwikkelde beleidscyclus dient vooral ook gericht te zijn op de toets of
er sprake is van een meer toekomstbestendige SO-functie in de deelnemende regio’s.
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Doelstelling
Eind 2021 is er sprake van bestuurlijke inbedding van een beleidsmatige regionale aanpak
om te komen tot een zichtbare toename van de toekomstbestendigheid rond de SO-functie
(medische zorg) voor kwetsbare doelgroepen en ouderen.
Daarbij is er sprake van een ingepast operationeel regionaal capaciteitsramingsmodel als
hulpmiddel voor het verkrijgen van overzicht, inzicht en uitzicht op Duurzame Medische Zorg
voor genoemde doelgroepen. Waarbij in deze raming zijn/worden opgenomen de beroepen
SO, BA, PA, VS, GZP en VCO (verder DMZ beroepsdomein). En daarbij tevens de regionale
ontwikkeling van Huisartsencapaciteit (HA) waar mogelijk wordt opgenomen uit bestaande
regionale HA-ramingen.
Met daarbinnen een (sub)regionaal capaciteitsplan (per doelgroep) dat tevens als basis kan
dienen voor een beleidsmatige regionale opleidingsplanning rond eenheden van ‘medische’
professionals in Ouderenzorg binnen (al dan niet zelfstandig) opererende vakgroepen in de
deelnemende regio’s.
Opdrachtgever: Mariet de Zwaan, bestuurder Inovum, penvoerder.
Opdrachtnemers: per regio een SO en een manager Behandelcentrum als opdrachtnemers
Programmaleiding: Jan Hendriks, algemene programmaleider met per regio een projectleider
1.2

Voorstel projectorganisatie

Voorgesteld wordt om te gaan werken met een landelijke programmaorganisatie en
regionale projectorganisaties.
Programma-organisatie (landelijk)
Landelijke programmastuurgroep (3 maandelijks 1 uur voortgangsoverleg met
opdrachtnemers/stuurgroepvoorzitters vanuit de regio’s)
Programmakernteam (4-wekelijks 1 uur projectbijeenkomsten met regionale projectleiders)
Programma-adviesraad (beroeps- en werkgeversverenigingen, VWS, Capaciteitsorgaan,
Vilans, Erasmus e.a.)
Project-organisatie (per regio)
Regionale stuurgroep 3 maandelijks 1 uur voortgangsoverleg met opdrachtnemers/stuurgroepleden vanuit de regio’s)
Projectkerngroepen (regiogroepen), 4 wekelijks 1 uur) (vz regionale projectleider/team)
Project-adviesraad, 3-maandelijks 1 uur (expertsgroep-overleg per regio)
De beoogde interne adviesgroep (bestuurlijk overleg) bestaat uit vertegenwoordigers vanuit
de zorgorganisaties binnen de regio’s met als doel om een klankbord te hebben van waaruit
we in samenspraak tot voorstellen komen voor modellering van beoogde capaciteitsraming.
Op deze wijze zullen in vier regio’s projectorganisaties worden ingericht zodat gelijktijdig in
meerdere regio’s gewerkt kan worden aan de diverse onderdelen van dit programma
Capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg.
Waar mogelijk zullen er ook verbindingen worden gelegd tussen de deelnemers in de
afzonderlijke regio’s via een digitale infrastructuur rondom het programmaplan (Website,
SharePoint, Webinars en Kennisdelingsplatform) om zo al gedurende het programma tot
kennisdeling en uitwisseling van ervaringen te komen over de wijze waarbij beleidsmatige
inbedding van het vraagstuk van toekomstbestendigheid van de SO-functie vorm en inhoud
krijgt en welke vraagstukken men daarbij tegenkomt.
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Tenslotte zal een expertteam van ervaringsdeskundigen uit andere deelsectoren binnen de
Zorg (o.a. ziekenhuizen) geraadpleegd worden om zo hun opgebouwde kennis en ervaring
met het beleidsmatig inbedden van vraagstukken rond de toekomstbestendigheid van
Medische Zorg te delen en waar nodig in te zetten. In het bijzonder zal daarbij ook naar de
beleidsmatige benaderingswijze gekeken worden.

1.3

Deelproject en projectdoelstellingen

De projectdoelstellingen zijn:
-

Het in beeld brengen van de beginsituatie met betrekking tot de aanwezigheid van
een beleidscyclus met gebruik van cijfers en feiten over de ‘medische zorg’ voor
kwetsbare doelgroepen en ouderen (deelproject A)
Het in beeld brengen van de gewenste situatie met betrekking tot de inrichting van
een beleidscyclus met daarin aandacht voor de cijfers en feiten over de ‘medische
zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen (deelproject B);
Het ontwerp en de ontwikkeling van een beleidscyclus met daarin opgenomen een
model voor capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en
ouderen op regionaal niveau (deelproject C);
De invoering van een (ver)nieuw(d)e beleidscyclus met uitvoering van regionale
capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen met
inbedding van een aanpak op regioniveau (deelproject D);
De uitvoering van een evaluatie van de (ver)nieuw(d)e beleidscyclus met borging van
regionale capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen
als onderdeel van de opleidingscyclus;
De vertaalslag en overdracht van de (ver)nieuw(d)e beleidscyclus met borging van
regionale capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen
naar andere regio’s.

Elk van deze projectdoelstellingen zijn in het programmaplan verder uitgewerkt middels een
korte en bondige omschrijving in de vorm van een deelproject.
Op deze wijze zullen in vier betrokken regio’s projectorganisaties worden ingericht zodat
gelijktijdig in meerdere regio’s gewerkt kan worden aan de diverse onderdelen van dit
programma. Daar waar mogelijk zullen ook verbindingen worden gelegd tussen de
deelnemers in de afzonderlijke regio’s.
1.4

Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit van professionals in
de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de
zorgsector en de overheid.
De volledige naam van dit orgaan luidt: “Stichting Capaciteitsorgaan voor
(vervolg)opleidingen van professionals in de zorg”. Dit orgaan is opgericht in het voorjaar van
1999 door een groot aantal veldpartijen uit de zorg en wordt gesubsidieerd door VWS.
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De statutaire doelen zijn:
•

•

Het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van
ramingen met betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals
in de zorg
Advisering en informatievoorziening voor de zorgsector en overheid met betrekking
tot de behoefte aan en de capaciteit van de hiermee gepaard gaande instroom in
opleidingen en vervolgopleidingen.

Geleidelijk heeft er op verzoek van veldpartijen en VWS enige taakuitbreiding plaats
gevonden in de vorm van het maken van ramingen voor enkele andere, aan geneeskundige
specialismen aanverwante, opleidingen.
Bij de uitvoering van dit programmaplan is het Capaciteitsorgaan intensief betrokken. Het
Capaciteitsorgaan heeft de wens om naast het genereren van landelijke capaciteitsramingen
ook regionaal het actuele en verwachte zorgaanbod en zorgvraag in kaart te brengen voor
relevante beroepsgroepen.
1.4.1 Structuur
Het Capaciteitsorgaan kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, Kamers en
Werkgroepen. Deze zijn samengesteld uit organisaties van beroepsgroepen,
opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars of werkgevers. Het Algemeen Bestuur ziet toe op
een methodisch verantwoorde werkwijze in de Kamers volgens een vastgesteld model voor
de ramingen. Het communiceert de plannen naar buiten. De Kamers en werkgroepen komen
tot een inhoudelijk oordeel over de benodigde instroom in de opleidingen. In totaal buigen
zo’n 80 tot 100 deskundigen zich een viertal keren per jaar over de ontwikkelingen in de
zorgvraag, de beroepen, en de opleidingen. Het werk van het Capaciteitsorgaan wordt
ondersteund door een bureau van 10 medewerkers. Onderzoek wordt uitbesteed aan
derden.
1.4.2 Ramingsmodel
Het Capaciteitsorgaan werkt al jaren met ramingsmodellen en in het voortraject is een
globale verkenning en haalbaarheidsanalyse uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een
ramingsmodel voor ‘medische zorg’ in Ouderenzorg. Dit heeft geleid tot een positieve
uitkomst en een prototype ramingsmodel dat met het werkveld nader verkend kan gaan
worden (zie bijlage -1- Capaciteitsraming ‘medische zorg’ in Ouderenzorg).
1.4.3 Beschikbaarheid
Het Capaciteitsorgaan heeft capaciteit (personeel) en middelen (ontwikkeling en beheer van
ramingsapplicatie) beschikbaar gesteld en gereserveerd in 2020 en kan/zal de bijdragen aan
dit programmaplan ook in 2021 en 2022 in het jaarplan Capaciteitsorgaan kunnen opnemen.
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1.5

Deelproject en projectdoelstellingen

De projectdoelstellingen die zijn vertaald naar deelprojecten die samen het
projectenprogramma c.q. programmaplan maken.
-

Het in beeld brengen van de beginsituatie met betrekking tot de aanwezigheid van een beleidscyclus
met gebruik van cijfers en feiten over de ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen
(deelproject A)
Het in beeld brengen van de gewenste situatie met betrekking tot de inrichting van een beleidscyclus
met daarin aandacht voor de cijfers en feiten over de ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en
ouderen (deelproject B);
Het ontwerp en de ontwikkeling van een beleidscyclus met daarin opgenomen een model voor
capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen op regionaal niveau
(deelproject C);
De invoering van een (ver)nieuw(d)e beleidscyclus met uitvoering van regionale capaciteitsraming
‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen met inbedding van een aanpak op regioniveau
(deelproject D);
De uitvoering van een evaluatie van de (ver)nieuw(d)e beleidscyclus met borging van regionale
capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen als onderdeel van de
opleidingscyclus (deelproject E);
De vertaalslag en overdracht van de (ver)nieuw(d)e beleidscyclus met boring van regionale
capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen naar andere regio’s
(deelproject F).

Elk van deze projectdoelstellingen wordt hierna verder uitgewerkt in een korte en bondige
omschrijving als deelproject.
1.5.1 Deelproject (A) Beginsituatie in beeld m.b.t. cijfers en feiten DMZ
Probleemomschrijving:
In de huidige situatie is er geen helder beeld van de beginsituatie m.b.t. de bestaande
situatie rond de aanwezigheid van een beleidsmatige aanpak met capaciteitsraming en de
beschikbaarheid en bruikbaarheid van de feiten en cijfers rond capaciteitsontwikkeling van
professionals rond ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen binnen een
regio.
De regio heeft op dit moment veelal nog niet de beschikking over een bestaande en actuele
regionale rapportage. Er is veelal nog sprake van ad hoc beleid in opleiden.
Doelstelling van het deelproject:
Het in beeld krijgen van de feitelijke situatie rond de aanwezigheid van de gehanteerde
beleidscyclus en inbreng van cijfers en feiten rond de capaciteitsontwikkeling in ‘medische
zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen.
Deelresultaten:
Opstellen en vaststellen van de aanwezige beleidscyclus en het gebruik van feiten en cijfers
rond de capaciteit van de ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen.
Opstellen van een IST-rapportage m.b.t. capaciteitsraming en -planning binnen de regio.
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Projectaanpak en -organisatie: nader te bepalen door de deelprojectleider middels
opdrachtgever en stuurgroep te formuleren uitgangspunten.
Vanuit de programmaleiding worden kaders met handreikingen aangereikt voor het maken
van een analyse van de IST-situatie.
Afgevaardigden vanuit de vakgroepen formuleren een (concept) IST-rapportage voor
vaststelling in de (regionale) stuurgroep.
Deelprojectleider: algemeen J.H.M. (Jan) Hendriks mld mba mhcm / regionaal n.n.t.b.

1.5.2 Deelproject (B) Gewenste situatie in beeld m.b.t. cijfers en feiten DMZ
Probleemomschrijving:
In de huidige situatie is er veelal nog geen helder beeld van de gewenste situatie m.b.t. de
inbedding van een beleidsmatige aanpak om te komen tot een meer toekomstbestendige
beschikbaarheid van de SO-functie.
Ook de bestaande beschikbaarheid en bruikbaarheid van de feiten en cijfers rond
capaciteitsontwikkeling van professionals rond ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen
en ouderen binnen een regio is nog zeer beperkt.
De regio heeft op dit moment nog niet de beschikking over een gewenste regionale
rapportage die kan bijdragen aan meer beleidsmatig en doel- en resultaatgerichte
capaciteitsontwikkeling.
Deelresultaten:
Het in beeld krijgen van de gewenste situatie rond de aanwezigheid van een beleidsaanpak
met cijfers en feiten rond de capaciteitsontwikkeling in ‘medische zorg’ voor kwetsbare
doelgroepen en ouderen.
Projectaanpak en -organisatie: nader te bepalen door de deelprojectleider middels
opdrachtgever en stuurgroep formuleren uitgangspunten.
Vanuit de programmaleiding worden kaders met handreikingen aangereikt voor het maken
van een analyse van de SOLL-situatie.
Afgevaardigden vanuit de vakgroepen formuleren een (concept) SOLL-rapportage voor
vaststelling in de stuurgroep.
Vanuit het Capaciteitsorgaan zullen mevrouw T. (Tineke) Zijlstra MHA en de heer F. (Frank)
de Roo nadrukkelijk betrokken zijn om in samenspraak met de regio’s het analysemodel voor
capaciteitsraming te (bege)leiden. Daarnaast is Dr. M.T. (Martin) Smits, universitair
hoofddocent informatiekunde aan Tilburg University de contactpersoon voor de technische
inrichting en werking van de ramingsapplicatie.
Deelprojectleider: algemeen J.H.M. (Jan) Hendriks mld mba mhcm / regionaal n.n.t.b.

1.5.3 Deelproject (C) Ontwerp en ontwikkeling regionale Capaciteitsraming DMZ
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Probleemomschrijving:
Het ontwerp en de ontwikkeling van een model voor (regionale) beleidsontwikkeling
(cyclisch) met daarbinnen regionale capaciteitsraming DMZ ‘medische zorg’ voor kwetsbare
doelgroepen en ouderen is op dit moment nog niet uitgevoerd. De regionale context en in het
bijzonder de regionale indeling gekoppeld aan zorgkantoren is daarbij op onderdelen een
knellend vraagstuk dat opgelost dient te worden. Het beleids- en analysemodel dient daarbij
enerzijds ook in staat te zijn om interregionale ramingsrapportages ‘medische zorg’ voor
kwetsbare doelgroepen en ouderen te generen door regio’s bij elkaar op te tellen. Anderzijds
dient het beleids- en analysemodel de mogelijkheid te bieden voor subregionale analyse.
Doelstelling van het deelproject:
Het maken van een (digitaal) ontwerpmodel voor beleidsmatige ontwikkeling van ‘medische
zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen middels regionale capaciteitsraming
‘medische zorg’ voor genoemde doelgroepen (verder Capaciteitsraming DMZ). Het
geleverde ramingsinstrument zal zoveel mogelijk in lijn liggen met het reeds beproefde FZO
ramingsinstrument van het Capaciteitsorgaan voor regionaal ramen van zorgberoepen in
ziekenhuizen.
Deelresultaten:
Beleidscyclus en beleidsontwikkelingsmodel
Data-bronnen en analyse-model
Data-combinatie en rapportage-model
(zie bijlage -1- projectplan Regionale Capaciteitsraming ‘medische zorg’ in Ouderenzorg)
Projectaanpak en -organisatie: nader te bepalen door de deelprojectleider
Dit deelproject zal grotendeels door het Capaciteitsorgaan worden uitgevoerd.
De procesbegeleiding wordt uitgevoerd door de programmaleiding en projectleiders.
Daartoe is een plan van aanpak vanuit het Capaciteitsorgaan opgesteld.
Deelprojectleider: T. (Tineke) Zijlstra MHA (Capaciteitsorgaan)
1.5.4 Deelproject (D) Invoering en uitvoering regionale Capaciteitsraming DMZ
Probleemomschrijving:
Binnen de regio’s wordt nog niet of nauwelijks gewerkt met een beleidscyclus van waaruit
men komt tot het regionaal opstellen en bespreken van een capaciteitsraming rond
‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen (DMZ raming). Er is nog geen
werkwijze en aanpak ingevoerd om tot een regionale samenwerking te komen in
capaciteitsraming en -planning met doorvertaling naar opleiding.
De inbedding van een bestuurlijke aanpak om samen te komen tot een verduurzaming van
de SO-functie en daarmee de beschikbaarheid van ‘medische zorg’ voor genoemde
doelgroepen ontbreekt nog veelal.
Doelstelling van het deelproject:
Het invoering en uitvoering van een beleidscyclus rond regionale capaciteitsraming en van
daaruit strategische personeelsplanning en ‘medische’ opleidingsplanning rond ‘medische
zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen
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Deelresultaten:
Implementatie beleidscyclus en beleidsontwikkelingsmodel
Implementatie data-bronnen en analyse-model
Implementatie data-combinatie en rapportage-model
(zie bijlage -1- projectplan Regionale Capaciteitsraming ‘medische zorg’ in Ouderenzorg)
Projectaanpak en -organisatie: nader te bepalen door de deelprojectleider
Middels (digitale) werkconferenties en regionale bijeenkomsten zal stapsgewijs vorm en
inhoud worden gegeven aan de regionale samenwerking inzake capaciteitsraming ‘medische
zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen, strategische personeelsplanning en
meerjarige opleidingsplanning.
Daarbij zal het Capaciteitsorgaan de uitkomsten van de data-verzameling en analyses
verzorgen. Parallel daaraan zal een begeleidingstraject worden opgezet om te komen tot
competentieontwikkeling binnen de regio rond personeels- en opleidingsplanning rond
‘medische zorg’ beroepen en/of zorgfuncties.
Deelprojectleider: J.H.M. (Jan) Hendriks mld mba mhcm / regionaal n.n.t.b.
1.5.5 Deelproject (E) Evaluatie en borging cyclus regionale Capaciteitsraming DMZ
Probleemomschrijving:
Binnen de regio is er nog geen overzicht, inzicht en uitzicht op structurele in bedding van
capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen (raming DMZ)
met van daaruit de doorvertaling naar formatiehuishouding en meerjarige opleidingsplanning
in de regio en binnen de deelnemende zorgorganisaties. Het gezamenlijk evalueren van de
situatie op de arbeids- en onderwijsmarkt met bruikbare cijfers en feiten ontbreekt nog veelal.
Een beleidsmatige aanpak met periodieke evaluaties waarbij, vanuit zorgbestuurders
gedragen, gewerkt wordt aan het tijdig bijsturen rond de toekomstbestendigheid van de SOfunctie (in engere zin ontwikkeling van de beroepen binnen DMZ domein) ontbreekt.
Doelstelling van het deelproject:
Het opstellen van een regionaal evaluatieplan waarmee periodiek (tenminste jaarlijks) de
stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van de personele capaciteit inzake medische zorg
voor kwetsbare doelgroepen en ouderen wordt geëvalueerd en vertaald naar een doel- en
resultaatgerichte vervolgaanpak rond actiepunten voortkomend uit deze evaluaties.
Hierbij wordt tevens ook de gehanteerde beleidscyclus geëvalueerd en beoordeeld.
Deelresultaten:
Evaluatie met verslaglegging en eindrapportage over de beleidsmatige borging en het
beheer van de regionale capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en
ouderen (raming DMZ).
Projectaanpak en -organisatie: nader te bepalen door de deelprojectleider middels
een evaluatieaanpak op proces, inhoud en procedure wordt uitgewerkt in een evaluatieplan.
Dit evaluatieplan wordt uitgevoerd en de bevindingen worden vertaald naar een rapportage
Capaciteitraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen (raming DMZ)
Deelprojectleider: algemeen J.H.M. (Jan) Hendriks mld mba mhcm / regionaal n.n.t.b.

© AscieGroup (2020)

blz. 10 van 14
Programmaplan Capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg – versie 3.0
Datum: 10 augustus 2020

Programmaplan
1.5.6 Deelproject (F) Vertaalslag en overdracht regionale Capaciteitsraming DMZ
Probleemomschrijving:
Door het ontbreken van een model voor beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering rond
regionale Capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen is er in
veel regio’s nog geen of onvoldoende stuurinformatie met oplossingsrichtingen beschikbaar
hoe dit knelpunt op te lossen.
Er is behoefte aan een beleidscyclus, handreikingen en een werkboek waarin de elders
opgedane ervaringen zijn uitgewerkt en kunnen worden overgedragen naar andere regio’s.
Doelstelling van het deelproject:
Het doelgericht, doeltreffend en doelmatig informeren en communiceren over de uitkomsten
van de gehanteerde beleidscyclus met daarbinnen de capaciteitsraming ‘medische zorg’
voor kwetsbare doelgroepen en ouderen op alle niveaus (incl. individueel niveau) binnen de
subregio, de regio, de regio’s en interregio’s.
Deelresultaten:
Het overdragen van opgedane ervaringen (procesmatig, inhoudelijk, procedureel) rond
regionale capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor kwetsbare doelgroepen en ouderen van de
ene regio naar de andere regio.
Projectaanpak en -organisatie: nader te bepalen door de deelprojectleider middels
Een uitwisselingsprogramma – met een action learning benadering – tussen de regio’s
waarin de bereikte tussen- en eindresultaten continu met elkaar vergeleken worden en/of
tussen regio’s uitgewisseld waarbij digitale ontsluiting tevens onderdeel uitmaakt van de
uitwisseling. Het bundelen van de opgedane ervaringen en delen van deze ervaringen met
anderen (kennisdelen).
Deelprojectleider: algemeen J.H.M. (Jan) Hendriks mld mba mhcm / regionaal n.n.t.b.
1.6

Omvang van de opdracht

Deze opdracht beperkt zich tot de onder 1.3 benoemde deelgebieden (zes deelprojecten) en
focust zich in de tijd voor wat betreft de afronding tot 31 december 2022. Met als inzet
tenminste drie en maximaal vier regio’s te laten participeren binnen de kaders van dit
programmaplan. Deze opdracht is daarmee qua onderwerpen en in tijd begrensd.
1.7

Resultaten

Eind 2020 zijn de beginsituaties in de deelnemende regio’s in kaart gebracht, de ISTrapportages beschikbaar en besproken in het bestuurlijk overleg.
Eind 2020 is er een basismodel voor regionale capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor
Kwetsbare doelgroepen en Ouderen in beeld.
Eind 2021 is het model voor regionale capaciteitsraming ‘medische zorg’ voor Kwetsbare
doelgroepen en Ouderen in beeld (raming DMZ) ingevoerd en uitgevoerd met doorvertaling
naar strategische personeelsplanning en meerjarige opleidingsplanning.
Eind 2022 is het model geëvalueerd en duurzaam geborgd binnen de deelnemende regio’s
en is de opgedane kennis en ervaring overdraagbaar naar de andere regio’s.

© AscieGroup (2020)

blz. 11 van 14
Programmaplan Capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg – versie 3.0
Datum: 10 augustus 2020

Programmaplan

1.8

Randvoorwaarden & beperkingen

De volgende randvoorwaarden zijn vastgesteld:
1.9

Beschikbare regionale budget voor de ontwikkelfase (programma-uitvoering);
Formaliseren van de benodigde en toe te kennen personele capaciteit voor de uitvoering
van het programmaplan en de regioprojecten (projectleiders 2-4 uur per maand en
projectleden 1-2 uur per maand;
Programma-overstijgende taken 4-8 uur per week nog nader toe te delen aan een
algemene projectleider) met betrekking tot de uitvoering van het programmaplan en
voorbereiding van handreikingen en werkboeken t.b.v. de deelnemende regio’s;
Programmaleiding- en management vanaf 2019 4-8 uur per week (programmadirectie)
Secretariële programmaondersteuning;
Het Capaciteitsorgaan stelt eigen personeel en middelen ter beschikking zonder
aanspraak te maken op de aangevraagde VWS kadersubsidie.
Gedurende de programmaperiode zullen alleen de vier proefregio’s gaan werken met het
ramingsmodel, wel zal kennis gedeeld worden over de (eerste) uitkomsten.
Relaties met andere projecten

Dit projectenprogramma heeft raakvlakken met meerdere andere projecten binnen de regio’s
voortvloeiend uit het landelijke programma Waardigheid en Trots in de regio:
-

SO-functie in toekomstperspectief (SOG)
Gecombineerde opleidingsplaats GZ Psycholoog in regio’s (GOP)
Zorg Academieontwikkeling(en) in regio’s (RZA) en VPL Complexe Ouderenzorg (VCO)
Zorg Visieontwikkeling in regio’s (RZV)

1.10 Relatie met regionale jaarplan Zorgkantoor en Kwaliteitsjaarplan 2021
Er is sprake van een directe relatie met het meerjaren zorgbeleid en de (inkoop)kaders
vanuit de zorgverzekeraars/zorgkantoren. De beschikbaarheid van medische zorg voor
kwetsbare doelgroepen en ouderen vormt een belangrijk onderdeel van de te maken
zorgafspraken in regio’s.

2 Businesscase Capaciteitsraming DMZ
Er is een voorlopige analyse gemaakt van het opbrengstpotentieel c.q. het indicatieve
besparingspotentieel door middel van de invoering van een capaciteitsramingsmodel
medische zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen. Op geleide van diverse externe
ontwikkelingen wordt vanaf 2022/2023 een eerste geringe bijdrage inzake extra beschikbaar
(zorgcapaciteit) voorzien vanuit de toepassing van de beleidscyclus en het ramingsmodel
met daarin ook extra aandacht voor de toepassing van taakzuiverheid rond medische zorg.
In combinatie met functiedifferentiatie en taak(her)schikking binnen de direct betrokken
zorgberoepen en/of zorgfuncties in het domein Duurzame Medische Zorg (DMZ) zal dit
mogelijk kunnen gaan bijdragen aan een verdere optimalisering van medische zorgfuncties.
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Om van daaruit toe te werken naar een meerjarenperspectief voor duurzame functionele
substitutiemogelijkheden binnen deze zorgberoepen en -zorgfuncties (dynamiseren van de
medische zorg functies c.q. het functiehuis DMZ).
En toe te werken naar een optimale(re) balans tussen de inzet en het opleiden/ontwikkelen
van de medische zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen.
Ook lijkt het op onderdelen mogelijk te komen tot het realiseren van het vergroten van
inzetpotentieel (door optimalisering van de huidige personele inzet tussen medische en
verpleegkundige ZorgProfessionals binnen het DMZ beroepsdomein).
In het programma zal een uitgewerkte Businesscase (per regio en als geheel) onderdeel
uitmaken van de programmaresultaten.

3 Kwaliteitsverwachtingen participerende partijen
In de voorfase van de programma-uitvoering zal met de verschillende partijen, te weten de
zorginstellingen als afnemers en gebruikers van de raming DMZ in samenspraak en overleg
met de programmaleiding en het Capaciteitsorgaan, een uitgebreide intake worden
gehouden waarin de klantwensen en –eisen worden vertaald naar toetsingscriteria.
We onderscheiden daarbij de klant als afnemer (directie/management) en de klant als
eindgebruiker (‘medische zorg’ professionals).
Met betrekking tot afnemers (management in de rol van beheerders) kunnen de volgende
kwaliteitscriteria in samenspraak worden gedefinieerd.
-

Capaciteitsorgaan/programmaleiding/afnemers als betrouwbare leveringspartners
Capaciteitsorgaan/programmaleiding als servicegerichte dienstverlener
Capaciteitsorgaan/programmaleiding/afnemers en efficiënte en effectieve inzet van tijd en middelen
Capaciteitsorgaan/programmaleiding/afnemers en vereiste kwaliteitsniveau mbt input en output
Capaciteitsorgaan/programmaleiding en flexibiliteit van dienstverlening

Met betrekking tot eindgebruikers (zorgprofessionals in de rol van eindgebruiker) kunnen de
volgende kwaliteitscriteria in samenspraak worden gedefinieerd:
-

Capaciteitsorgaan/programmaleiding/eindgebruikers als professionele sparringpartners
Capaciteitsorgaan/programmaleiding/eindgebruikers en multidisciplinaire samenwerking
Capaciteitsorgaan/programmaleiding/eindgebruikers en feed-up, feedback en/of feed-forward werkwijze

4 Planning op hoofdlijnen
Vóór 1 december 2022 moeten de resultaten van deelprojecten gerealiseerd zijn.
Tijdfasen:
Programmafasen:
Opdrachtformulering
Projectprogramma
Ontwerp en ontwikkeling
Operationaliseren
Implementeren
Evalueren
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5 Reeds geïdentificeerde risico’s
-

Het vrijmaken / behouden van benodigde capaciteit voor projectmedewerkers;
Committment van bestuurders/directie, ondersteunende staf- en lijnmanagement;
Belangenorganen (beroepsverenigingen) en andere visies.
Organisatieverandering van instellingsbelang naar regionaal belang

6 Fasenmodel bij de veranderopgave
Het programmaplan met daarin de deelprojecten vormen samen de veranderopgave om te
komen tot duurzame, toekomstbestendige beschikbaarheid van de medische zorg voor
kwetsbare doelgroepen en ouderen. Bij de uitvoering van het programmaplan zal aan de
hand van onderstaand werk- en denkmodel het veranderproces binnen elk van de vier
regio’s begeleid en ondersteund worden op strategisch, tactisch en operationeel niveaus.

7 Capaciteitsraming DMZ ‘OuderenZorg’ in model

© AscieGroup (2020)

blz. 14 van 14
Programmaplan Capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg – versie 3.0
Datum: 10 augustus 2020

