Factsheet
Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

Waarom en wat is RAAT?
De vraag naar personeel in Zorg & Welzijn is aan het stijgen. De instroom vanuit opleidingen is op dit
moment onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Stilzitten is hierbij geen
optie en actie is nodig! Daarom wordt in de regio gewerkt aan het Regionale Actieprogramma
Aanpak Tekorten (RAAT).
Met het actieplan voor de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord is het de ambitie om de
krachten te bundelen en te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn.
Samenwerken en gezamenlijke regionale acties, bovenop de reguliere acties, zijn nodig om de
problemen echt aan te kunnen pakken en resultaten te boeken. Het regionale actieplan pakt de
volgende onderwerpen op:
1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit.
2. Het positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële
werknemers.
3. Verhogen van het opleidingsrendement.
4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden.
5. Het beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een aantrekkelijke
werkomgeving en werkklimaat.
Om dit te realiseren is er een
regionale intentieverklaring,
opgesteld. Deze vormt de basis
voor samenwerking in de
regio. Hierin zijn de regionale
uitdagingen, ambities en
afspraken vastgelegd en door
ondertekening committeert
men zich tot regionale actie.

Daarnaast is er het regionale
actieplan. Hierin worden alle
ideeën, plannen en projecten
vastgelegd die regionaal
worden uitgevoerd. Dit gaat
om al bestaande plannen, voor
de start van het regionale
actieplan, als om nieuwe acties
die worden gestart.

Er is regionaal actiecentrum.
Van waaruit ZorgZijn Werkt
zich inzet voor het verder
stimuleren, ophalen en
aanjagen van regionale
projecten.

Wat betekent meewerken aan RAAT?
Iedereen die mee wil doen met het regionale actieprogramma wordt gevraagd de intentieverklaring
te ondertekenen. Daarnaast wordt gevraagd welke arbeidsmarktonderwerp of -uitdaging voor de
organisatie het meest relevant is om regionaal op te pakken en waar de organisatie aan bij wil
dragen. In de basis komt dit neer op:
 Het onderwerp dat de organisatie graag wil oppakken met anderenpartijen in de regio.
 Met wie dit onderwerp het beste opgepakt kan worden, buiten de eigen organisatie.
Gaat het bijvoorbeeld om acties binnen een specifieke branche? Gaat het naast werkgevers
ook om onderwijsinstellingen, gemeenten, en UWV? Mogelijk heeft u al een idee of dit
onderwerp geagendeerd kan worden in een bestaand overleg/netwerk?

Voor meer informatie ga naar:
www.zorgzijnwerkt.nl/raat

