
43%

Veel studenten op een afdeling die de volledige zorg gaan uitvoeren
onder supervisie van deskundige begeleiders, waardoor veel ruimte is
voor ontwikkeling;
Zorgverleners en studenten worden gefaciliteerd om zorginnovaties op
te zetten, waardoor theorie integreert met de praktijk (EBP) en alle
medewerkers ruimte krijgen om te leren en te ontwikkelen, ongeacht
functie, opleiding of ervaring.

Dit is allemaal mogelijk op een ZIC-afdeling. 

Kenmerken zijn:

De hoge werkdruk als gevolg van personeelstekort
Onvoldoende begeleiding voor studenten en nieuwe
medewerkers
Te veel / hoge verantwoordelijkheid 
Het gebrek aan toekomstperspectief,
doorstroommogelijkheden en  persoonlijke ontwikkeling

Nursing. ‘Bijna helft nieuwe zorgmedewerkers binnen 2 jaar weg en niet vanwege salaris’. [Internet]. Available from: https://www.nursing.nl/bijna-
helft-nieuwe-zorgmedewerkers-binnen-2-jaar-weg-en-niet-vanwege-salaris/.  [Date of access 10 JAN 2020].

Binnen twee jaar vertrekt 43% [1] van de nieuwe
medewerkers in de zorg. Oorzaken hiervan zijn:

1.

Zorg Innovatie
Centrum (ZIC)
Met plezier beter voor zorg

PART zorg is uw partner om werken
in de zorg leuker en uitdagender te
maken en daarmee de uitloop van
personeel terug te dringen, met als
uiteindelijk doel de kwaliteit en
veiligheid van zorg te verbeteren. 

Ondanks dat het aantal afgestudeerden in de zorg toeneemt, is dit
onvoldoende om de uitstroom en toenemende zorgvraag op te
vangen. Het is daarom belangrijk dat organisaties zich gaan richten
op het terugdringen van de uitstroom en dus het personeelstekort. 

Wij bieden deskundige mensen die in staat zijn om een
afdeling te begeleiden, ondersteunen en te coördineren bij
het doorlopen van het ontwikkeltraject tot een ZIC-afdeling.

Het doel is dat een afdeling, na het doorlopen van het traject,
zelfstandig kan en zal blijven functioneren als ZIC.

Naar meer studenten en dus
meer ruimte voor aandacht
aan cliënten, begeleiding,
ontwikkeling en projecten

Van focus op verloning
en secundaire
arbeidsvoorwaarden

Ontvangen meer
aandacht en kwalitatief

goede en veilige zorg

Krijgen ruimte waarin zij
meer aandacht kunnen
besteden aan cliënten,

persoonlijke ontwikkeling
en projecten. 

Gaan stage lopen op
innovatieve afdeling

met ruimte voor groei
en begeleiding

CliëntenZorgverleners

Voor meer informatie over het ZIC kunt u
contact opnemen via tel. +31 (0)88 01 51 600 of

mail naar info@partzorg.nl.

Studenten

Hoe gaan we dit samen bereiken?


