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SCHRIJF JE IN VOOR DE BOOTCAMP VAN HET POTENTIEEL PAKKEN

Maak in 6 interactieve workshops kennis met het thema contractuitbreiding en ga aan de slag 
met de mogelijkheden binnen jóuw organisatie! 

OVER HET POTENTIEEL PAKKEN
Stichting Het Potentieel Pakken (HPP)  heeft als missie het 
potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt optimaal te 
benutten door het inzetten van (vrouwelijk) talent als oplossing 
voor arbeidsmarktvraagstukken binnen organisaties, sectoren, en 
de BV Nederland.

Contractuitbreiding in de Zorg is het eerste initiatief van HPP, 
gestart in mei 2019, en heeft als doel arbeidstekorten in de zorg 
terug te brengen door de deeltijdfactor, het gemiddeld aantal 
gewerkte uren van werknemers in de zorg, te verhogen.

Naast het begeleiden van intensieve 6 maanden durende 
trajecten binnen zorginstellingen, richt HPP zich op het creëren 
van bewustwording onder zorgmedewerkers en het actief delen 
van kennis en ervaring met zorgorganisaties.

DE HPP BOOTCAMP
De Bootcamp bestaat uit een serie van 6 workshops verspreid 
over een periode van 3 maanden. In de workshops zoomen we 
in op de diverse interventies die van belang zijn om het thema 
contractuitbreiding niet alleen op de kaart te zetten binnen 
jouw organisatie, maar ook daadwerkelijk grotere contracten te 
realiseren. We delen hierbij aansprekende voorbeelden uit de 
aanpak die HPP op dit thema heeft ontwikkeld.

VOOR WIE IS DE BOOTCAMP BEDOELD?

 ✓ De HPP Bootcamp is bedoeld voor zorginstellingen die aan 
de slag willen met het thema contractuitbreiding: omdat 
ze grotere contracten zien als oplossing voor bijvoorbeeld 
openstaande vacatures en de hoge inzet van PNIL of 
omdat ze voordelen van grotere contracten zien voor hun 
medewerkers en cliënten. 

 ✓ De HPP Bootcamp helpt organisaties zelf aan de slag te gaan 
met concrete interventies om grotere contracten mogelijk 
te maken, maar kan ook een mooie eerste kennismaking 
zijn met het HPP denken voor organisaties die een traject 
met volledige ondersteuning van een HPP team overwegen.

 ✓ Per instelling vragen we een vaste deelnemer, die alle  
workshops bijwoont. Daarnaast kunnen voor specifieke 
workshops extra specialisten worden uitgenodigd om aan 
te sluiten, bijvoorbeeld op het gebied van roostering, 
communicatie of HR.

 ✓ Per bootcamp is er plaats voor 10-12 zorginstellingen. Aan 
deelname aan de bootcamp zijn geen kosten verbonden.

WAT GAAN WE DOEN? 

De bootcamp bestaat uit 6 interactieve workshops:

Workshop 1: 
Introductie op het thema: feiten en fabels rondom contractuit-
breiding

Workshop 2: 
De feiten op tafel: waarde, potentieel en belemmeringen voor 
jouw organisatie

Workshop 3: 
Van hoofd naar hart: het enthousiasmeren van de organisatie

Workshop 4: 
Grotere contracten met een prettig rooster: hoe doe je dat?

Workshop 5: 
Het belang van de juiste informatie: veel gestelde vragen en de 
WerkUrenBerekenaar 

Workshop 6: 
Van potentieel op papier naar impact in de praktijk: tips en ver-
volgstappen

Voorafgaand aan de eerste workshop ontvangen deelnemers 
een werkboek met voorbereidende opdrachten en achter-
grondinformatie, waarmee zij toewerken naar een plan op maat 
voor de eigen organisatie. Daarnaast krijgen deelnemers toegang 
tot een selectie handige HPP materialen op een besloten portaal. 
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