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2017: volop in beweging
Wat een jaar ligt achter ons! Iedereen die binnen Zorg en Welzijn werkt, heeft ongetwijfeld gemerkt
dat 2017 een jaar was van “alle pijlen op de regio”. Niet alleen inhoudelijk maar ook als het ging om
financiële stromen. Landelijke ontwikkelingen zijn voelbaar in de regio en de arbeidsmarkt is (sub)
regionaal georganiseerd.

Daadkracht, energie, betrokkenheid en vertrouwen kwamen in onze regio Middenen Zuid-Gelderland samen. We vonden elkaar (brancheoverstijgend) in de urgentie om de tekorten in de sector duurzaam aan te pakken. Het “voorbij de eigen
organisatie denken” kreeg vorm. Werkgevers, onderwijspartijen, overheid en andere stakeholders sloegen de handen ineen. Op basis van vertrouwen hebben we
gezamenlijk het zorgbrede regionaal actieprogramma Waard om voor te werken!
(RAAT) neergezet. Meer dan dertig organisaties sloten zich hierbij in 2017 aan en
de eerste concrete resultaten zijn behaald. Het vertrekpunt was de urgentie, maar
nu is er het besef dat werken aan een duurzaam beleid nodig is om voorbereid en
flexibel te kunnen inspelen op de toekomst. Als vereniging zijn wij trots op deze
gezamenlijke prestatie!
Groei
Ons regionale netwerk is krachtig, en groeit nog steeds. Inmiddels telt de vereniging bijna 100 leden, vertegenwoordigd vanuit alle branches. In 2017 traden nieuwe
leden toe tot onze Raad van Toezicht, bereikten we een gezond weerstandsvermogen en groeide het aanbod van diensten en inkoopvoordelen. Groei was er ook op
ander vlak. Als team hebben we goed gekeken waar onze rol en focus moet liggen
om met onze leden het best mogelijke te kunnen realiseren. We hebben onze rol
als ambassadeur en belangenbehartiger nadrukkelijker neergezet en agenderen op
regionaal en (via RegioPlus) landelijk niveau. Daarnaast hebben we het bestuurlijk
draagvlak bij onze leden opgezocht en gevonden, om vanuit daar de strategische
verbinding met HR te maken. Tot slot hebben wij onze rol als facilitator en aanjager
van innovatie steviger opgepakt en het eigenaarschap bij gezamenlijke projecten
daar laten liggen waar het hoort: bij de betrokken partijen. De verantwoordelijkheid
voor een gezonde arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn is van ons allemaal.
Maar we zijn er nog niet! Samenwerken is iets wat met vallen en opstaan lukt.
In gesprek blijven en het nemen van eigen verantwoordelijkheid zijn twee sleutels
tot succes! Met samenwerking bereiken we zoveel meer! In dit publieksjaarverslag
een greep uit de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen in 2017, vanuit
een nieuwe indeling van thema’s zodat helder en overzichtelijk is wat wij kunnen
betekenen. Doelstellingen en impact zijn leidend bij onze activiteiten, de verdieping
en de verhalen staan in ons WZW magazine.
Pascalle Neijenhuis
Directeur-bestuurder a.i. WZW

ONS PROGRAMMA

HRM

(Strategisch arbeidsmarkt beleid, Duurzame inzetbaarheid,
Instroom en imago, Afstemming arbeidsmarkt - onderwijs)

Actualiteiten

Dienstverlening & Inkoopvoordelen

Regionaal netwerk en agendavorming
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40.000 FTE in de regio

van onze leden
raadt hun collega’s aan lid
te worden van
WZW*.

nieuwe leden
zijn aangesloten

BETROKKENHEID EN BEREIK
• 4 op de 5 werkgevers ziet het belang van een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid dat vanuit WZW wordt aangejaagd*.
• Maandelijks verschijnt de WZW nieuwsbrief en 1 keer per jaar het WZW magazine.
* Bron: Onderzoek Bartels, Factsheet werkgeversevaluatie WZW, 2017.

ARBEIDSMARKTINFORMATIE

STRATEGISCHE SAMENWERKING

Landelijke ontwikkelingen
o.a. overheidsbeleid, conjunctuur, demografische en
technologische ontwikkelingen

WZW maakt een vertaling
naar de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn
en doet prognoses

Gezamenlijk beleid
en aanpak.
WZW jaagt aan en
vertaalt naar activiteiten
voor instroom, doorstroom
en uitstroombeleid

Onderwijs
Universiteiten
Hogescholen
ROC’s

WZW agendeert
regionale
arbeidsmarktvraagstukken op landelijk
niveau

Overheid

Stakeholders

Ministerie VWS,
SZW, OCW
Provincie Gelderland
Gemeenten

Intersectorale werkgevers
Brancheorganisaties
Vakbonden
UWV

SUBSIDIES VIA WZW, ONDER MEER
Sectorplan
In 2017 is het Sectorplan afgerond: 3.000 medewerkers
om- en bijgeschoold, 2.000 met een korte opleiding,
1.000 met BBL- en duale hbo-opleiding.

ARBEIDSMARKT IN BEELD

SectorplanPlus
• Factsheet Eerste lijn
• Factsheet hbo+
• Monitor Intersectorale
arbeidsmarkt Gelderland
• Arbeidsmarktmonitor
4 subregio’s

Voor de periode 2017 tot en met 2021 is er 21
beschikbaar gesteld voor scholing.

miljoen

RAAT
Uitbreiding vanuit VWS met een half miljoen
voor uitvoering Waard om voor te werken!

euro

HRM

LOOPBAANPLATFORM
WERKENINZORGENWELZIJN.NL
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MOBILITEIT

deelnemende
organisaties

10.000

2.959

115

profielen

vacatures

geopende locaties

Alle hbo+ en wo-vacatures
worden automatisch
doorgeplaatst op
Zorgtopbanen.nl

82%

van werkgevers
plaatst vacatures

HAH zorgspecial
416.000 stuks
in onze regio

25.000

43

matchtafels

in

4 subregio’s

131

unieke
bezoekers

17 keer bijeenkomst
Netwerken doe je samen!

saunavouchers uitgedeeld
aan medewerkers

NIEUW ARBEIDSMARKTCONCEPT
de Werkgeverij van start

Actualiteiten
Het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) is in onze regio bekend
onder de naam Waard om voor te werken!
alle onderwijspartijen,
35 werkgevers,
zorgkantoren en stakeholders
schreven samen het actieprogramma

Al sinds 2016 zet WZW in op het
vergroten van zij-instroom.
In 2017: o.a. de leerlingenpoule,
gezamenlijk project van 8 werkgevers
en onderwijs

4 ACTIELIJNEN
GOED WERKGEVERSCHAP
EN ANDERS WERKEN

INNOVATIE
IN OPLEIDEN

VERHOGEN INSTROOMEN OPLEIDINGSCAPACITEIT

BETEKENISVOLLE
BEELDVORMING

Dienstverlening & Inkoopvoordelen

TRANSITIEBEDRIJF

GRATIS HELPDESKS

DUURZAAM DIENSTEN DELEN

• Loopbaanbegeleiding
• Van werk naar werk trajecten
• Re-integratie

• Juridische Helpdesk

• Meer dan 20 leden zijn
betrokken bij het delen
van HR-kennis en
-expertise.

Sterk in je werk
Inmiddels hebben 600 mensen een
loopbaantraject doorlopen.

129 telefoontjes
maakten 28 leden

Met

hier gebruik van

• In 2017 werd de website
dienstendelen.nl
gelanceerd.

maken gebruik
van het Transitiebedrijf
50 organisaties
• Subsidie Helpdesk
• Helpdesk Verzuim

Regionaal netwerk en agendavorming

De eerste WZW bestuurderstafel Zorg en Welzijn
heeft een gezamenlijke opdracht opgeleverd voor
2018 op gebied van zorgtechnologie.
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AANGESLOTEN ORGANISATIES IN JUNI 2018

DIENSTVERLENING WZW

HRM

Strategisch arbeidsmarktbeleid
Arbeidsmarktonderzoek
Leernetwerk SPP
Duurzaam Diensten Delen
HR Netwerken

Instroom en imago
Week van Zorg en Welzijn
Werkeninzorgenwelzijn.nl (onbeperkt vacatures plaatsen)
Gelderse matchtafels
Zij-instroomactiviteiten
Waarschuwingsregister
Zorgtopbanen.nl
Lespaketten “Aan jou hebben we wat”
Netwerk en trainingen Recruitment

Onderwijs - arbeidsmarkt
Zorgpact
Leerlingenpoule
Netwerk Arbeidsmarkt - onderwijs

Duurzame inzetbaarheid
Masterclass DI
Gezond en Zeker kennisdag
Themabijeenkomst DI
WZW Zelfregie app
Leernetwerk Verzuim
Kennissite Blijfinzetbaar.nl
De Werkgeverij

Dienstverlening en Inkoopvoordelen
Subsidievoordelen (SectorplanPlus, Sterk in je werk)
Juridische helpdesk
Subsidie helpdesk
Verzuim helpdesk
Updatesessies arbeidsrecht
WZW Zorgverzekering
Het Transitiebedrijf
Collectieve inkoopvoordelen HRM

Actualiteiten
Actieprogramma Waard om voor te werken!
Programma Zorgtechnologie

Regionale Verkenning Zorginnovatiecentrum

Regionaal netwerk en agendavorming

WZW Bestuurderstafel Zorg en Welzijn
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
Algemene ledenvergadering
Belangenbehartiging
Aanjagen, onderhouden en uitbouwen netwerk

www.wzw.nl
info@wzw.nl
026 389 89 83

