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Stap dichter bij Euregionale arbeidsmarkt voor zorgberoepen
Project ‘Future Proof for Cure and Care’ maakt Euregionale vergelijking van zorgfuncties mogelijk

Tijdens een slotevent in het Nederlands-Limburgse provinciehuis zijn vandaag de resultaten bekend
gemaakt van het groots opgezette Euregionale project ‘Future Proof for Cure and Care’. 27
partners hebben drie jaar lang gewerkt aan een grensoverschrijdende Euregionale
arbeidsmarktwerking voor zorgberoepen. Gedeputeerde Marc Vandeput, voorzitter van
projectcoördinator POM Limburg: “Met het project is prioritair ingezet op de promotie van de
zorgberoepen. In elke partnerregio van de Euregio Maas-Rijn wordt de zorgsector immers
geconfronteerd met een groeiende behoefte aan zorgverleners. Het uitwisselen van kennis,
ervaringen en goede voorbeelden over de grenzen heen heeft geleid tot een aantal concrete
resultaten die de arbeidsmobiliteit in de Euregio moeten verhogen. Zo is er een model ontwikkeld
waarmee werkgevers uit de zorgsector functies en competenties gemakkelijker kunnen vergelijken
en werknemers sneller en correcter kunnen inschalen in een andere regio. Het project heeft een
totale kostprijs van 3,7 miljoen euro waarvan de helft door Europese subsidies wordt ten laste
genomen. Ook de provincie Limburg heeft meer dan 230 000 euro provinciale cofinanciering op
tafel gelegd.”
Het Euregionale project ‘Future Proof for Cure and Care’, goedgekeurd in het kader van het Interregprogramma van de Euregio Maas-Rijn en met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
Limburg als lead-partner, is op 1 september 2011 van start gegaan en is vandaag officieel afgesloten
op het provinciehuis van Nederlands-Limburg in Maastricht. 27 partners uit de Belgische provincies
Limburg, Vlaams-Brabant en Luik, de Duitstalige Gemeenschap in België, de provincie NederlandsLimburg en de regio Aken hebben de afgelopen drie jaren acties ondernomen om een Euregionale
arbeidsmarktwerking voor zorgberoepen uit te bouwen.
Gedeputeerde Marc Vandeput, voorzitter van POM Limburg: “De demografische evolutie, in het
bijzonder de vergrijzing, het groeiend aantal chronisch zieken met een toenemende behoefte aan
aangepaste zorg, de nood aan geïntegreerde en patiëntgecentreerde zorg zijn elementen die zich in
elke partnerregio van de Euregio Maas-Rijn manifesteren. De aanpak is echter per partnerregio
verschillend. Met grensoverschrijdende samenwerking kan alvast de verschillende aanpak, ervaring
en praktijken worden uitgewisseld. Diverse momenten voor grensoverschrijdende
ervaringsuitwisseling zijn dan ook georganiseerd. Op drie jaar tijd is er een stevig
grensoverschrijdend platform tot stand gekomen. Van daaruit is gewerkt aan strategieën voor een
grensoverschrijdende Euregionale arbeidsmarktwerking en de realisatie van een virtuele
competentiecampus voor levenslang leren
Aan de tientallen Euregionale vergaderingen, colloquia en concrete acties hebben in totaal meer dan
13.000 deelnemers uit de EMR-partnerregio’s geparticipeerd. Het project Future Proof for Cure and
Care heeft niet alleen geleid tot het ontstaan van een grensoverschrijdend zorgnetwerk, maar ook

tot een aantal concrete realisaties en resultaten die de arbeidsmobiliteit en het imago van het
zorgberoep hebben versterkt.

Zalmmodel
De zorgsector is een belangrijke economische factor in de Euregio Maas-Rijn. 17% van de totale
werkgelegenheid in de regio wordt in deze sector gecreëerd. De behoefte aan nieuwe
zorgmedewerkers zal in de toekomst nog verder toenemen. Om deze behoefte in te vullen is niet
alleen de instroom van nieuwe zorgverleners cruciaal, ook het bieden van voldoende
carrièremogelijkheden in de zorgorganisaties kan de aantrekkelijkheid van een zorgberoep
verbeteren. Eén van de concrete realisaties is de ontwikkeling van een zogenaamd Euregionaal
Zalmmodel. Met dit model kunnen de werkgevers in de zorg uit de drie betrokken landen functies en
competenties gemakkelijker met elkaar vergelijken. Men is erin geslaagd om de functiebenamingen
uit te klaren die hetzelfde betekenen maar een verschillende naam hebben in een andere regio.
Werkgevers hebben met dit Zalmmodel voortaan een methodiek in handen om goed in te schatten
waar de verschillen in functies en competenties zitten en welke inschaling of eventuele bijscholing
exact nodig is. Werknemers die in een andere regio willen gaan werken, hebben de kans om sneller
het loon en de functie te krijgen waarvoor ze kennis en ervaring hebben opgebouwd. In het kader
van de arbeidsmobiliteit en de invulling van het aantal zorgverleners is dit een enorm pluspunt.”

Euregionaal opleidingsaanbod
Vanuit elke regio zijn ook alle opleidingen voor de verschillende zorgfuncties in kaart gebracht en
met elkaar vergeleken. Dit moet het mogelijk maken om uitwisselingsmogelijkheden na te gaan en
een basis te leggen voor kwalificaties voor eerder verworven competenties. “Het doel is om zo te
komen tot een Euregionaal opleidingsaanbod voor zorgberoepen in het kader van levenslang leren.
Op het vlak van promotie van zorgopleidingen en zorgberoepen is het aangewezen om binnen een
gemeenschappelijk kader te blijven werken, zodat de verschillende regio’s elkaar onderling niet
zouden beconcurreren maar net versterken. Tegelijk leerde het project dat de algemene promotie
van zorgberoepen meer dient te evolueren naar acties die inspelen op concrete behoeftes van
werkgevers en andere actoren in het werkveld”, besluit gedeputeerde Marc Vandeput, voorzitter van
projectcoördinator POM Limburg.
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Op de volgende bladzijde worden enkele specifieke Limburgse (BE) acties in het
kader van het project Future Proof for Cure and Care toegelicht.

Future Proof for Cure and Care
Acties Limburg (België)


Techniek in de Zorg – Samenwerking tussen POM Limburg, KHLim, TIHH en Zuyd
Hogeschool (NL)
Via het project ‘Techniek in de Zorg’ wil POM Limburg, in samenwerking met bedrijven,
zorgactoren en patiënten, een multidisciplinair opleidingstraject – een module ‘technologie
in de zorg’ - realiseren. Deze module zal in eerste instantie worden aangeboden aan 7de jaar
secundair onderwijs (sense) met mogelijkheid uit te breiden naar de 3de en 2de graad. Voor
dit project wordt een pilot in samenwerking met de KHLim en met het Technisch Instituut
Heilig Hart te Hasselt georganiseerd. Het project wordt nu met provinciale SALK-middelen
vedergezet.



Valies Futuur – Samenwerking tussen POM Limburg en diverse woonzorgcentra
Valies Futuur is een goed gevuld koffertje met inspiratie en prachtig ontworpen materiaal om
de samenwerking tussen het lager onderwijs en de zorgsector te stimuleren. Met dit
promotiemateriaal willen de initiatiefnemers kinderen al in het lager onderwijs op een leuke
manier laten kennismaken met de zorgsector en met de diversiteit aan zorgjobs. Het tijdig
bewust maken van leerlingen uit het lager onderwijs voor de verschillende
werkgelegenheidskansen in de zorg, kan op termijn leiden tot een positieve keuze voor een
loopbaan in deze sector.



Zorgambassadeurs – POM Limburg
Wie kan beter vertellen wat een job in de zorg- en welzijnssector inhoudt, dan mensen uit de
sector zelf? Met die gedachte heeft POM Limburg in september 2013 een ambassadeurspool
opgericht. De pool is samengesteld uit medewerkers met uiteenlopende functies in de
verschillende deelsectoren van zorg en welzijn. Het doel is om een juist beeld van de sector
te schetsen en een positief imago uit te stralen naar jongeren, werkzoekenden en andere
geïnteresseerden. Persoonlijke verhalen en ervaringen spelen daarin een grote rol omdat dit
het inlevingsvermogen sterk verhoogt. De werking van de zorgambassadeurs is geïnspireerd
op het voorbeeld van Nederlands-Limburg waar deze ambassadeurs inmiddels een vast
onderdeel zijn geworden van lespakketten, inleefmomenten, …



Masterclasses Coaching leadership in a clinical context – POM Limburg
Coachend Leiderschap is een vorm van leiding geven die inzet op het versterken van de
innerlijke kwaliteiten van medewerkers. Op die manier wordt zelfverantwoordelijkheid
gestimuleerd. Coachend Leidinggevenden gebruiken de kracht van het aanwezige potentieel
om gezamenlijke doelstellingen te bereiken.



Zorgfestival – POM Limburg
Op zaterdag 12 oktober 2013 organiseerde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
Limburg in de Cristal Arena van KRC Genk het allereerste ‘Zorgfestival’. Tijdens dit
Zorgfestival werden de Limburgse zorgambassadeurs voor het eerst ingeschakeld en konden
bezoekers o.a. via de ambassadeurs op een originele manier kennismaken met de
veelzijdigheid aan jobs in de zorg en aan zorg gerelateerde sectoren. Meer dan 40
organisaties uit de zorgsector presenteerden hun werking aan potentiële werknemers. In
totaal hebben maar liefst 3.000 geïnteresseerden het Zorgfestival bezocht. Vooral de
beleving van de bezoekers stond centraal.



Cofinanciering provincie Limburg en POM Limburg voor uitvoering project
Totale projectkost: 3.705.992,26 euro
Europese subsidies: 1.852.996,13 euro
POM Limburg: 405.652,00 euro
Limburgse partners: 926.653,00 euro
Co-financiering Provincie Limburg: 231.663,25 euro

