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INLEIDING 
 

QUICK SCAN 
VUmc gaf opdracht een Quick Scan uit te voeren om op vijf afdelingen de 

werkzaamheden te onderzoeken op mogelijkheden om mensen met een grotere afstand 

tot de arbeidsmarkt binnen de organisatie werk te bieden van bedrijfseconomische 

toegevoegde waarde. De afdelingen die deze scan betreffen zijn: 

 Spoedeisende hulp 

 Operatiekamers 

 Centraal archieffacilitair bedrijf/ vastgoedbeheer 

 Intensive care volwassenen 

 

In de Quick Scan staan de volgende vragen centraal: 

 Is het mogelijk om, binnen het takenpakket van de genoemde afdelingen taken te 

herschikken en/of nieuwe functies te creëren? 

 Welke voordelen heeft een dergelijke verandering voor de werkgever? 

 

VUmc koos ervoor deze Quick Scan uit te laten voeren omdat er vanuit de werkgroep 

AbvaKabo FNV, Verkenning UMC`s bij de Academische Centra in Nederland behoefte is 

aan een inventarisatie van de mogelijkheden op het gebied van arbeidsinclusiviteit. 

 

CONTEXT  
In de werkgroep Dialoog-Project Arbeidsgehandicapten heeft VUmc zich aangemeld voor 

een pilot arbeidsinclusiviteit. Vervolgens zijn er twee sleutelfiguren aangewezen om de 

pilot vanuit het VUmc te coördineren. Te weten Brigitta van der Wal-Ubbels en Charlotte 

Gabriels. Zij hebben het selectietraject begeleid, waarbij gekozen is voor een passende 

regionale partij. Pantar kwam daarbij naar voren als meest passende kandidaat. 

Vervolgens hebben ze middels vrijwillige aanmelding vijf afdelingen geselecteerd die zich 

open stelden voor een scan door Pantar. 

 

HERKOMST INFORMATIE  
 De Quick Scan vond plaats in de periode maart, april, mei 2014 

 Gesprekken zijn gevoerd met de afdelingshoofden van de betrokken afdelingen; 

Harry Krikke, Jörgen Toele , Stef Schermer-Voest, Wybe Dekker, Joost van Galen, 

Toon van Galen en Kjeld Aij onder begeleiding van Charlotte Gabriels en Brigitta 

van der Wal-Ubbels  

 De afdelingen SEH, OK, ICV, CMA en Facilitair bedrijf/Vastgoed beheer zijn 

geobserveerd  

 Er is gebruik gemaakt van informatie op de website van VUmc 

 Er is een rondleiding geweest op de locatie  
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ORGANISATIEBESCHRIJVING 
 

KORTE BESCHRIJVING VUMC 

VUmc staat voor onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig wetenschappelijk 

onderwijs en grensverleggend onderzoek. VUmc komt voort uit een christelijke traditie 

en koppelt geloof in persoonlijke, integere en respectvolle behandeling van mensen aan 

gezonde ambitie en fundamentele nieuwsgierigheid. VUmc wil een wezenlijke bijdrage 

leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en daarmee aan het welzijn van 

mensen. Als universitair medisch centrum richt VUmc zich op een vooraanstaande positie 

in onderwijs en opleiding, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. VUmc is er voor 

patiënten, hun naaste(n), verwijzers, studenten, op te leiden professionals en 

opdrachtgevers van onderzoek. VUmc wil gezien en erkend worden als een innovatieve 

kwaliteitsorganisatie met een uitstekende reputatie, een krachtig netwerk en plezier in 

wat zij doen; een excellent centrum voor onderwijs en onderzoek, met  onderscheidende 

patiëntencentra en koploper in patiëntenlogistiek. Het VUmc heeft drie kernwaarden die 

zijn identiteit als geheel 

verwoorden. Bij keuzes in de 

beleidsontwikkeling dienen 

zij als maatstaf voor het 

denken en handelen. Tevens 

vormen zij de leidraad hoe 

medewerkers zich in hun 

werk gedragen en met 

elkaar omgaan. De drie 

kernwaarden zijn: 

Betrokkenheid, 

Zorgvuldigheid en Ambitie.  

 

 

 

KORTE BESCHRIJVING PANTAR 
Pantar is het grootste werk-leerbedrijf voor de regio Amsterdam. Pantar biedt werk en 

begeleiding aan ruim 3.500 inwoners van Amsterdam en Diemen. Dit zijn mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke, verstandelijke 

of psychische beperking hebben. Of problemen hebben 

(gehad) of verslaafd zijn geweest. Wat de reden ook is, bij 

Pantar geloven we dat iedereen waarde heeft en kan werken. 

Pantar heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van 

medewerkers bij werkgevers. Tijdens het werk ontwikkelen 

we medewerkers verder. Ze krijgen trainingen en opleidingen 

die ze nodig hebben. Pantar werkt in en om Amsterdam en 

Diemen bij veel verschillende bedrijven en organisaties. In Aalsmeer wordt door een 

groep stekken gestoken en geknipt. In de Amsterdamse wijken onderhouden we het 

groen, bezorgen post op IJburg en vullen vakken in supermarkten. Ook hebben we eigen 

diensten waaronder Transport, Schoonmaak, Catering, een fietsenafdeling en eigen 

werk-leerbedrijven zoals Goed Gemaakt. 
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UITVOERING QUICK SCAN 
 

VRAGEN TIJDENS DE QUICK SCAN 
Om te kunnen bepalen in hoeverre binnen de verschillende betrokken afdelingen 

mogelijkheden voor functiecreatie in potentie aanwezig zijn, wordt antwoord gezocht op 

de onderstaande vragen: 

 

Is er in de werkprocessen sprake van werkzaamheden: 

 Die onder het opleidingsniveau liggen van degene die deze werkzaamheden 

uitvoert? 

 Die op een lager niveau liggen en daardoor niet de noodzakelijke hoeveelheid 

aandacht krijgen van de werknemers?  

 waardoor werknemers van hun hoofdtaken worden afgeleid?  

 Die de reguliere uitvoering van de hoofdtaak belemmeren of verstoren? 

 Die gemakkelijk losgekoppeld kunnen worden van de werkzaamheden zoals deze 

nu binnen een functie worden verricht? 

 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden kan gebruik gemaakt worden van een aantal 

indicatoren, zoals: 

Is er sprake van werkzaamheden: 

 Die efficiënter of vaker uitgevoerd zouden kunnen worden? 

 Die de snelheid van handelen van het proces vertragen?  

 Die zich opstapelen? Of waar werknemers moeizaam of niet aan toe komen? 

 Die vereisen dat werknemers overwerken?  

 waarvoor tijdelijk personeel wordt aangetrokken?  

 Die men zou willen of kunnen aanbieden en die momenteel niet aangeboden 

worden? 

 Waar werknemers hulp of ondersteuning bij kunnen gebruiken?  

 

Het antwoord op deze vragen wordt hieronder per afdeling benoemd. Deze informatie is 

samengesteld uit  een eerste gezamenlijke inventarisatie van de werkzaamheden en 

gesprekken met de leidinggevenden en hun medewerkers. Daarnaast heeft de 

arbeidskundige van Pantar de afdelingen geobserveerd. 

 

 

AFDELINGEN 
Om een goed beeld te krijgen van de potentiële mogelijkheden om binnen de 

geselecteerde afdelingen van de organisatie, elementaire functies te creëren die geschikt 

zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, volgt nu een beschrijving 

van de delen van de organisatie die zijn meegenomen in de Quick Scan.  

In de eindconclusie vermelden we de mogelijkheden voor functiecreatie per deel van de 

organisatie en over de afzonderlijke delen van de organisatie heen. 
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SPOEDEISENDE HULP  

KORTE BESCHRIJVING ACTIVITEITEN SPOEDEISENDE HULP  
De afdeling spoedeisende hulp (SEH) van VUmc wordt jaarlijks door 31.000 patiënten 

bezocht. Vooral door mensen die net een ongeval hebben gehad of acuut ziek zijn 

geworden. VUmc is traumacentrum voor de regio Noordwest Nederland.  

 

Uit het interview en de observaties blijkt het volgende: 

Joost van Galen, hoofd zorgeenheid SEH geeft aan in eerste instantie weinig 

mogelijkheden te zien voor Pantarmedewerkers in de primaire processen van de afdeling. 

Wel ziet hij taken op het gebied van onderhoud die door de huidige bezetting als 

belastend en secundair ervaren wordt en derhalve vaak blijven liggen. Met name is er 

veel achterstallig onderhoud op al het rollend materiaal. Hierdoor functioneert een 

gedeelte van het materiaal niet naar behoren en zorgt het voor ergonomische belasting 

van het personeel. Joost van Galen sluit niet uit dat een gedeelte van het rollend 

materiaal hierdoor wellicht te snel wordt vervangen. 

 

AANVULLENDE OBSERVATIES  
Op de afdeling SEH doen zich heftige acute tot 

levensbedreigende situaties voor die veel van staf, 

patiënt en naasten van de patiënt vragen. Werken op 

deze afdeling vraagt van iedere medewerker training 

en vaste protocollen ten aanzien van het zich bewegen 

op de afdeling. Er kan een werkplaats in de 

ambulanceruimte gecreëerd worden zodat de 

medewerker weinig patiëntencontact heeft.  Het gaat 

dan om werkzaamheden zoals onderhoud en schoonhouden van al het rollend materiaal 

waaronder, infuuspalen, rolstoelen, brancards en  monitoren.  Doormiddel van 

onderhoudslijsten kan een werkschema gemaakt worden waardoor het rollend materiaal 

systematisch onderhouden kan worden. Ook een  samenwerking met andere afdelingen 

binnen VUmc voor onderhoud rollend materiaal behoort tot de mogelijkheden. 

 

INTENSIVE CARE VOLWASSENEN  

KORTE BESCHRIJVING ACTIVITEITEN INTENSIVE CARE VOLWASSENEN 
De intensive care volwassenen (ICV), met de medium care samen, is een dynamische 

afdeling waar in een multidisciplinaire setting topklinische behandeling wordt geleverd. 

Ook wordt er hoogwaardig klinisch onderzoek gedaan en er sprake is van praktisch en 

theoretisch onderwijs. 

De afdeling intensive care bestaat uit twee IC afdelingen, in totaal 24 operationele 

bedden. Op de afdeling ICV worden ernstig zieke patiënten met behulp van moderne 

apparatuur behandeld. Het kan noodzakelijk zijn dat deze apparatuur tijdelijk vitale 

organen, zoals hart, longen en/of nieren ondersteunt of hun functie overneemt. Op de 

ICV behandelt en verpleegt een speciaal opgeleid team van verpleegkundigen en artsen 

gedurende 24 uur per dag de patiënten. Daarnaast heeft de afdeling nog een medium 

care, bestaand uit 9 bedden met twee eenpersoonskamers, waar patiënten worden 

behandeld die verzorging en behandeling op niveau tussen gewone verpleegafdeling en 

IC nodig hebben en die daarnaast ook dienst doet als een stepdown-faciliteit voor de 

IC. Ook hier werken speciaal opgeleide verpleegkundigen en artsen. 
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Uit het interview en de observaties blijkt het volgende: 

Toon van Galen, hoofd zorgeenheid ICV sluit aan op de constateringen bij de afdeling 

SEH. Ook bij ICV lijkt het hem wenselijk wanneer er aandacht gegeven kan worden aan 

het onderhoud van het rollend materiaal. Verder ziet 

hij taken voor een gastheer/vrouw bij de 

familiekamers. Bij deze kamers krijgen naasten van 

patiënten de gelegenheid om in de buurt van de 

patiënt te rusten en overdag te verblijven. Toon van 

Galen geeft aan ook behoefte te hebben aan 

ondersteuning bij de voedingstaken 

(voedingsassistente). Ook is er bij het onderhouden 

van de afdelingsvoorraadruimte en periodiek 

onderhoud van apparatuur voldoende structuur om aan het inzetten van 

Pantarmedewerkers te denken. 

 

OPERATIEKAMERS  

KORTE BESCHRIJVING ACTIVITEITEN OPERATIEKAMERS 
Het operatiecomplex (OK) telt in totaal 16 operatiekamers en beschikt daarnaast over 

een dagchirurgisch centrum. Jaarlijks worden er zo'n 15.000 operaties uitgevoerd. De 

220 medewerkers van de OK zetten zich iedere dag in om het verblijf op de OK zo 

comfortabel en veilig mogelijk te maken voor patiënten. 

 

Uit het interview en de observaties blijkt het volgende: 

Kjeld Aij, hoofd OK ziet ook mogelijke taken op het gebied van onderhoud op al het 

rollend materiaal. Veel rollend materiaal is ergonomisch niet bruikbaar door het 

vastzitten van de wieltjes door vuil zodat het snel vervangen wordt. Door onderhoud te 

plegen ontstaat er een besparing op materiaal kosten.  Daarnaast zijn er taken in het 

proces waarbij materiaal voor hergebruik opnieuw steriel gemaakt wordt. Ook het 

bijvullen van de voorraadkamers en OK-medicijnkarren lijkt een taak waarbij 

ondersteuning gewenst is. Ook is er behoefte aan een administratieve kracht die 

medische gegevens met betrekking tot implantaten kan digitaliseren. 
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FACILITAIR BEDRIJF/VASTGOEDBEHEER  

KORTE BESCHRIJVING ACTIVITEITEN FACILITAIR BEDRIJF/VASTGOEDBEHEER 
Vastgoedbeheer heeft drie taken. Preventief onderhoud is de eerste. Het functioneel 

houden van het gebouw, de healing environmentgedachte, is de tweede. De derde is het 

oplossen van storingen en calamiteiten. De gebouwen van VUmc zijn nooit af. Altijd 

wordt er wel ergens gebroken, gesloopt, gerenoveerd of bijgebouwd. En dat zal ook zo 

blijven, want patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn voortdurend 

in ontwikkeling. Om alle medewerkers, apparatuur, patiënten- en bezoekersstromen 

goed te huisvesten, werkt het facilitair bedrijf met een lange termijn huisvestingsplan. 
 

Uit het interview en de observaties blijkt het volgende: 

Harry Krikke hoofd team bouwkunde en Jörgen Toele, huismeester geven beiden aan 

veel werkzaamheden te zien die door Pantarmedewerkers opgepakt kunnen worden. Hun 

enthousiasme wordt ingegeven door hun ervaring met Pantar op twee deelprocessen in 

hun verantwoordelijkheidsgebied. Al sinds 2002 verzorgt Pantar alle interieurbeplanting 

in de openbare ruimten van het VUmc. Ook kunnen afdelingen bij Pantar terecht voor 

nieuwe interieurplanten waar de afdeling zelf zorg voor draagt. Ook werken al enige tijd 

twee medewerkers van Pantar naar alle tevredenheid op de afdeling Facilitair bedrijf / 

Vastgoedbeheer op licht bouwkundige werkzaamheden. 

Harry en Jörgen geven aan dat Pantar goed voor de daktuinen zorg zou kunnen dragen. 

Ook liggen er taken op het gebied van onderhoud op het buitenterrein die bij Pantar 

uitbesteed kunnen worden. Er zou een dienst opgezet kunnen worden waarbij 

Pantarmedewerkers op basis van storingsrapportage lampen kan vervangen. Ook kunnen 

de luchtroosters in het complex door Pantarmedewerkers onderhouden worden. Op dit 

moment worden offertes opgesteld voor alle genoemde werkzaamheden. 
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CENTRAAL MEDISCH ARCHIEF 

KORTE BESCHRIJVING VAN CENTRAAL MEDISCH ARCHIEF 
In het centraal medisch archief (CMA) staat er vier kilometer aan papieren dossiers, waar 

elk jaar zo’n 600 meter bijkomt. Om niet letterlijk uit de voegen te barsten worden elk 

jaar dossiers van vier jaar en ouder ‘opgeruimd’. Tot twee jaar geleden werden ze op 

microfilm gezet, nu worden dossiers gescand. Per dag halen medewerkers zo’n 12.000 

pagina’s uit medische dossiers door drie scanners. Binnenkort zijn alle tot nu toe 

gescande dossiers voor de medici via het elektronisch zorgwerkstation Mirador integraal 

toegankelijk. 

Digitalisering van het medisch archief een cruciaal onderdeel van het elektronisch 

patiëntendossier (EPD). Het is de bedoeling dat op termijn alle papieren dossiers 

vervangen worden door  een EPD. Er wordt in het VUmc op dit moment gekeken en op 

korte termijn besloten op welke manier dit het best gerealiseerd kan worden. 

 

Uit het interview en de observaties blijkt het volgende: 

Hoofd CMA, Stef Schermer-Voest en zijn opvolger Wybe Dekker geven aan dat het 

digitaliseren van de kilometers archief een grote arbeidsintensieve klus is. Uit gesprekken 

en een bezoek van beide heren aan de Pantar Afdeling Digitaliseren is gebleken dat er 

met vergelijkbare apparatuur gewerkt wordt. De specialistische kennis die bij Pantar 

opgebouwd is op het gebied van digitaliseren sluit goed aan op de behoefte van de 

afdeling. Onlangs, sinds 12 mei 2014  zijn er zes Pantarmedewerkers gestart op de 

afdeling bij wijze van pilot.  De resultaten van deze pilot zullen uitwijzen of Pantar 

afdeling Digitaliseren in samenwerking met CMA ingezet kan worden bij het digitaliseren 

van het gehele papieren archief. 

 

AANVULLENDE OBSERVATIES  
Op de afdelingen SEH, ICV en OK doen zich heftige acute tot levensbedreigende situaties 

voor die veel van staf, patiënt en het vangnet van de patiënt vragen. Werken op deze 

afdelingen vraagt van iedere medewerker training en vaste protocollen ten aanzien van 

het zich bewegen op de afdeling. Ook bij het uitvoeren van opdrachten voor het Facilitair 

bedrijf en Vastgoedbeheer waarbij in het hele VUmc complex opdrachten uitgevoerd 

moeten worden is een dergelijke training gewenst. Ook zal in de selectie van passende 

medewerkers rekening gehouden moeten worden met het begripvol omgaan met mensen 

die onder (extreme) druk staan in het gebouw verblijven. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN OP BASIS VAN DE QUICK 

SCAN VUMC 

 
Uit de gesprekken en waarnemingen is te concluderen dat er een aantal taken zijn die nu 

worden uitgevoerd door gekwalificeerde werknemers, maar die ook door medewerkers 

van Pantar kunnen worden uitgevoerd. Op basis van een eerste beoordeling zijn deze 

taken substantieel in omvang en kunnen zij mogelijk door mensen met minder 

kwalificaties worden verricht.  

 

Het betreft vooral werkzaamheden die snel aan te leren en onafhankelijk van het 

hoofdproces uit te voeren zijn. Met name op het gebied van de werkvoorbereiding valt 

met jobcarving en functiecreatie een slag te maken waardoor (deel) taken van 

gekwalificeerd VUmc personeel goed door medewerkers van Pantar uitgevoerd kan 

worden. De betreffende werkzaamheden leiden tot functies als: 

 Onderhoudsmedewerker rollend materiaal 

 Medewerker digitaliseren 

 Medewerker storingsdienst lampen 

 Medewerker onderhoud ventilatieroosters 

 Voedingsassistent 

 Medewerker onderhoud daktuinen 

 Assistent voorraadbeheer 

 Medewerker voorraadbeheer Apotheken 

 Medewerkers verzorger interieur beplanting 

 Medewerker CSA (centrale sterilisatie afdeling) 

 Administratief medewerker 

 Gastheer/vrouw 

 

Deze functies leiden tot een vermindering van het aantal ondersteunende taken die nu 

door het zittend, hoger gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Daardoor kunnen zij 

meer aandacht en tijd besteden  aan hun kerntaken. Het aantal gekwalificeerde 

functionarissen kan hierdoor eventueel afnemen. Daarnaast biedt het ruimte voor het 

zorgvuldig uitvoeren van de kerntaken. 

 

Om hoeveel functies/arbeidsplaatsen het gaat moet blijken uit een verdere analyse van 

de werkzaamheden. De eerste inschatting is dat op deze wijze zo’n 30 nieuwe 

functies/arbeidsplaatsen te creëren zijn. Indien  wordt gekozen voor het anders 

organiseren van de  meer elementaire werkzaamheden dan kan VUmc besparen op de 

loonkosten, zonder dat de kwaliteit van het werkproces vermindert. 

 

COMMUNICATIE  
Omdat het zittend personeel mogelijk ook te maken krijgt met wijzigingen in bestaande 

taken en werkprocessen, is een adequate communicatie binnen de gehele organisatie en 

met de betrokken functionarissen van essentieel belang.  

Hierdoor wordt de kans op een succesvolle pilot groot en daarmee de kans dat VUmc 

nieuwe gemotiveerde werknemers krijgt. Voor de zittende werknemers betekent dit een 

verhoging van de aandacht voor hun kernkwaliteiten en voor de nieuwe werknemers 

betekent het een verbetering in hun sociale en maatschappelijke positie. Kortom, een 

win–win situatie.  
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EINDCONCLUSIE QUICK SCAN VUMC 
 

In deze Quick Scan hebben we onderzocht wat de mogelijkheden en kansen zijn voor 

VUmc om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen binnen de personele 

organisatie. Hiermee wil de organisatie de volgende doelen bereiken: 

 Een inclusieve organisatie worden 

 Een effectievere inzet huidig (extern) personeel 

 Een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 Bevorderen van deelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

 Uitvoeren Social Return bij aanbestedingen  

 

Bij dit onderzoek is gekeken naar zowel functies als deeltaken en werkzaamheden. 

Geconstateerd is dat door functiesplitsingen en het gebruik maken van minder 

gekwalificeerde werknemers belangrijke organisatiedoelen bereikt kunnen worden.  

Om deze winst ook daadwerkelijk te behalen is een zorgvuldig implementatieproces 

noodzakelijk. Op deze manier wordt voorkomen dat de werkgever te maken krijgt met 

onnodige risico’s (verzuim, misfit werknemer/functie, uitval, etc.). De implementatie 

vraagt dan ook om een gestructureerde aanpak.  

 

ER ZIJN VOLOP MOGELIJKHEDEN VOOR  VUMC: 
Binnen de organisatie zijn er werkzaamheden die mensen uit de beoogde doelgroepen 

kunnen uitvoeren. 

 Pantar voert  inmiddels al een aantal werkzaamheden uit voor het VUmc. Dit geldt 

voor digitaliseren bij CMA, interieurbeplanting en ondersteuning van de technische 

dienst.  

 Voor een aantal werkzaamheden bij het facilitair bedrijf loopt een offertetraject, te 

weten de storingsdienst lampen, voor onderhoud luchtroosters, onderhoud van de 

daktuinen en klein onderhoud van buitenruimten. 

 Een aantal andere werkzaamheden kan op korte termijn door Pantar uitgevoerd 

worden, zoals voedingsassistent, assistent voorraadbeheer en onderhoud rollend 

materiaal. Hiervoor is nog geen vervolgafspraak. 

 Voor het laten uitvoeren van overige werkzaamheden door Pantar is een meer 

gedetailleerde analyse noodzakelijk.  

 

 

Wanneer overwogen wordt werkzaamheden uit te laten voeren door Pantar doet Pantar 

een vervolg traject waarbij een nadere analyse en een complete beschrijving van het 

werkproces uitsluitsel geeft over de te plannen vervolgactiviteiten voor het opzetten van 

een pilot. Denk hierbij aan opleiden van medewerkers, het uitwerken van 

werkinstructies, het organiseren van hulpmiddelen en het formuleren van een offerte.  

Ook op afdelingen waar nog geen scan heeft plaatsgevonden ziet Pantar mogelijkheden. 

Pantar voert graag nog een aanvullende scan uit. Hiermee kunnen we inzicht geven in de 

omvang van de elementaire functies in tijd en in de plaats binnen de werkprocessen op 

de nog niet gescande afdelingen. Op basis hiervan is te bepalen hoeveel elementaire 

functies te creëren zijn.  
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VOORDELEN VOOR VUMC 
 Kostenbesparing: Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

op deze gecreëerde functies zorgt dat dezelfde werkzaamheden tegen een lagere 

prijs plaatsvinden, dus tot kostenbesparing 

 Inspelen op schaarste: Het inzetten van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt op deze gecreëerde functies zorgt ervoor dat vroegtijdig in te spelen 

is op een verwachte schaarste aan gekwalificeerde werknemers 

 Ontzorgen: Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op 

deze nieuw gecreëerde functies zorgt er voor dat het aantal vaste medewerkers 

van het personeelsbestand van VUmc en de uitzendkrachten beperkt kan worden. 

Pantarmedewerkers worden desgewenst begeleid door Pantar zelf 

 Verkleinen verloop: Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

in samenwerking met Pantar zorgt voor borging van kwaliteit en continuïteit op de 

lange termijn. Dit kan verloop verkleinen  

 Social return: VUmc toont zich een sociaal betrokken werkgever die 

arbeidsinclusiviteit serieus neemt. Door samenwerking met Pantar voldoet VUmc 

aan social return 

 Juiste inzet van personeel: Door inzet van Pantarmedewerkers kunnen hoger 

gekwalificeerde medewerkers zich richten op hun kerntaken 

 

VOORSTEL  
Het voorstel van Pantar is om vooralsnog op een beperkt aantal werkzaamheden te 

focussen. Deze goed te implementeren. En vervolgens de werkzaamheden geleidelijk uit 

te breiden. Voor de hand liggende projecten, die ook breed op de betreffende afdelingen 

gedragen worden zijn: 

 Rollend materiaal op diverse afdelingen SEH, OK, ICH 

 Digitaliseren CMA 

 Onderhoudsmedewerkers lampen en ventilatieroosters afdeling facilitair 

bedrijf/vastgoedbeheer 

 Voedingsassistente 
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