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2018: SAMEN VOOR DE REGIO
Met gepaste trots kijk ik naar wat wij het afgelopen jaar in onze regio gerealiseerd hebben.
Onze leden, onderwijspartners, overheid en andere stakeholders hebben echt kunnen bouwen op
elkaar; de samenwerking is verstevigd en verdiept. Zij hebben de verantwoordelijkheid kunnen
nemen om de zorg en maatschappelijke dienstverlening kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.
Een gezonde arbeidsmarkt is daartoe cruciaal. WZW biedt daarom een sterk netwerk en
agendatafels. Daarnaast vertalen en duiden
we ontwikkelingen die van invloed zijn op de
regionale arbeidsmarkt. We delen en verbinden kennis en jagen regionale samenwerking
aan ten behoeve van arbeidsmarktinnovaties.
Uiteraard agendeert WZW regionale belangen, knelpunten en successen op landelijk
niveau en vice versa. Dit alles heeft geresulteerd in een werkwijze zoals ook reeds succesvol toegepast wordt bij het regionale actieprogramma (zie figuur hieronder).
Zo hebben we in 2018 mooie resultaten geboekt met acties voor de korte en langere termijn; op gebied van samen opleiden, samen
zoeken naar oplossingen voor behoud, samen
optrekken in het werven van zij-instromers en
samen werken aan een goede, betekenisvolle
beeldvorming van de sector. Aan de agendatafels voerden we het duurzame gesprek met elkaar: over de toekomst, visies daarop, samen-

werkingsafspraken en de meerjarenagenda.
Tegelijkertijd werden ook landelijke ontwikkelingen materieel in de regio. Programma’s, akkoorden en subsidies bieden kansen om een
impuls te geven aan ons menselijk kapitaal.
De sector is en blijft dynamisch en WZW beweegt mee. Het afgelopen jaar heeft WZW
zelf ook een ontwikkeling doorgemaakt. Er
zijn nieuwe leden bij onze vereniging aangesloten, onze dienstverlening is verder geprofessionaliseerd en het team is versterkt. Daardoor hebben we focus kunnen aanbrengen
bij waar het om draait: met elkaar werken aan
een duurzaam gezonde arbeidsmarkt voor de
mooiste sector die er is! En we zijn nu al weer
veel verder dan de cijfers van 2018 laten zien.
Ambities voor 2019? Verder versterken van het
netwerk en afstemming tussen het landelijke
en regionale speelveld, stevig inzetten op het
behouden van onze zorgprofessionals, zorgtechnologie en anders werken.

Pascalle Neijenhuis
Directeur-bestuurder WZW
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VERDIEPEND ONDERZOEK EN ANALYSE
RaaT van Impact
Landelijke programma’s, subsidies, akkoorden, etc.

INSPIRATIESESSIES

V&V

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten Waard om voor te werken!
Samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn

Goed werkgeverschap en toekomst van Zorg en Welzijn

GGZ

EIGENAARSCHAP: ALLE ORGANISATIES IN ZORG EN WELZIJN EN HUN PROFESSIONALS,
ONDERWIJS, OVERHEID EN STAKEHOLDERS

LEDEN WZW
Aantal leden op 31 december 2018.
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BETROKKENHEID EN BEREIK
• WZW heeft met het samenwerkingsverband van RegioPlus een
landelijk dekkend netwerk en een zeer groot bereik van
werkgevers in Zorg en Welzijn.
• 95% van onze leden heeft dankzij het WZW-netwerk meer
kennis van ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.*

SUBSIDIES

*Bron: Onderzoek Bureau Bartels, factsheet werkgeversevaluatie WZW, 2018.

SUCCESFACTOREN VOLGENS WERKGEVERS*
• Netwerken en verbinden: WZW verbindt verschillende partijen
met elkaar en helpt samenwerking daarmee vooruit.
• Kennisdeling: WZW bevordert kennisdeling tussen haar leden
en draagt zelf ook veel kennis uit.
• Actuele activiteiten: WZW biedt een programma aan met
actuele en concrete activiteiten die voor de werkgevers
toepasbaar zijn op hun eigen organisatie.

SectorplanPlus (2017 – 2021)
Duurzame impuls vanuit het ministerie van VWS
via WZW van in totaal €21 MILJOEN voor de hele
periode om instroom en behoud in de sector te
stimuleren.
In 2018 liep de aanvraagperiode 2e tijdvak >>
Landelijk €90 MILJOEN beschikbaar, voor onze
regio ruim €7 MILJOEN. Daarmee hebben 100
organisaties 5.620 opleidingen, trainingen en cursussen mede-gefinancierd gekregen voor
op-, om- en bijscholing.

*Bron: Onderzoek Bureau Bartels, factsheet werkgeversevaluatie WZW, 2018.

ARBEIDSMARKT IN BEELD
Lancering online portal www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl met
actuele cijfers en verdiepende rapporten voor Zorg en Welzijn in
Midden- en Zuid-West Gelderland
Voordelen:
• Actuele en betrouwbare cijfers
• Alle informatie gebundeld op één plek
• Mogelijkheid tot benchmarken

PUBLICATIES WZW
•
•
•
•
•

Factsheet Tekorten arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
Position paper Duurzame inzetbaarheid
Rapport Plek voor stage
Boekje 8 Koplopers, 3 jaar Zorg- en Welzijnspact
Drieluik Waard om voor te werken!

Maandelijks verschijnt de WZW nieuwsbrief. Daarnaast brengt
WZW 1 keer per jaar het WZW magazine en het WZW
publieksverslag uit.

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)
Het ministerie van VWS heeft een HALF MILJOEN
EURO toegekend vanuit het landelijke programma
Werken in de Zorg (2017 – 2021), om werkgevers,
onderwijs en stakeholders te ondersteunen bij de
regionale actieprogramma’s.
Transitiemiddelen Verpleging & Verzorging
WZW ondersteunt vier subregionale Addenda
Verpleging en Verzorging van alle V&V organisaties
(60), aangesloten bij het regionale actieprogramma,
met de aanvraag van Transitiemiddelen ten behoeve van een succesvolle implementatie van het
Kwaliteitskader.
Sterk in je werk (2017 – 2021)
Subsidie vanuit het ministerie van VWS in samenwerking met CNV voor de uitvoer van de GRATIS
LOOPBAANIMPULSEN voor mensen die de
overstap naar werk in Zorg en Welzijn overwegen,
of zich binnen de sector verder willen ontwikkelen.
In 2018 zijn er 1.112 kandidaten begeleid.

ONZE NETWERKACTIVITEITEN
IN 2018 ORGANISEERDE WZW VOOR BESTUURDERS EN HR:
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Algemene
ledenvergaderingen

1

Bestuurderstafel Zorg en
Welzijn (sectorbreed)

MEERDERE INSPIRATIESESSIES GOED WERKGEVERSCHAP

Agendatafels voor VERPLEGING &
VERZORGING en ZIEKENHUIZEN en is
de UITBREIDING naar andere branches
ingezet.

REGIONAAL ACTIEPROGRAMMA
Het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) is in onze regio bekend als Waard om voor te werken!
Eind 2018 waren er meer dan 70 deelnemende zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijs, overheid en overige
stakeholders aangesloten. SAMEN STERK VOOR VOLDOENDE MENSKRACHT IN ZORG EN WELZIJN.
Op vier actielijnen zijn veel activiteiten, projecten en initiatieven gestart. Een greep uit de resultaten:
Verpleging & Verzorging
49 organisaties
voegden in 2018 14 acties extra toe in

RAPPORT
PLEK VOOR STAGE:
VERHOGEN
INSTROOMEN
OPLEIDINGSCAPACITEIT
verkenning
naar oplossingsrichtingen

REALISATIE
EERSTE LEERLINGENPOULE
ONDERWIJSVERNIEUWING
ZIJ-INSTROOM:
EN LEVEN LANG ONTWIKKELEN
8 organisaties, 1 gezamenlijke vacature, ruim
350 sollicitaties, 53 zij-instromers met combiopleiding VIG/MZ3 gestart.

Imagocampagne voor de ouderenzorg
BETEKENISVOLLE
Ik doe ertoe! verder uitgerold (inmiddels te
BEELDVORMING

GOED WERKGEVERSCHAP
EN ANDERS WERKEN

addenda op het actieprogramma.

binnen stageproblematiek.

vinden op www.ontdekdeouderenzorg.nl).
32 WERKGEVERS ZIJN AANGESLOTEN.

ONZE PROGRAMMA’S
LOOPBAANPLATFORM
WERKENINZORGENWELZIJN.NL

ONDERHOUDEN EN VERSTERKEN
MOBILITEITSNETWERK

• 11.672 profielen
• 4.821 vacatures >> 38% groei t.o.v. 2017
• 82% van de aangesloten werkgevers plaatste
in 2018 vacatures

• 35 matchtafels
• 393 deelnemers
• 194 unieke bezoekers

Alle vacatures geplaatst op Werkeninzorgenwelzijn.nl
worden automatisch doorgeplaatst op
www.ontdekvacaturesinzorgenwelzijn.nl
WEEK VAN ZORG EN WELZIJN
• 50 deelnemende organisaties
• 1 matchbijeenkomst met 150 bezoekers
• HAH-zorgspecial met oplage van
416.000 stuks in onze regio
• 27.287 saunavouchers uitgedeeld aan medewerkers

DUURZAME INZETBAARHEID
• Masterclass DI (12 deelnemers, intersectoraal) leverde
4 businesscases op gericht op behoud en verzuim.
• Leernetwerk Verzuim: 25 werkgevers delen 2x per jaar
kennis en successen.
• Vernieuwde Gezond & Zeker Innovatiedag, gericht op
zorgprofessionals, trok 97 deelnemers uit onze regio
(toename van 35% t.o.v. vorig jaar).

DIENSTVERLENING EN VOORDELEN
HET TRANSITIEBEDRIJF
maakt werk van talent van medewerkers
• 60 organisaties maken gebruik van het
Transitiebedrijf, in 2018 groei van 20%.
• Trajecten voor loopbaanbegeleiding,
Van-Werk-Naar-Werk, re-integratie
• 11 Sterk in je werk inspiratiemiddagen
incompany bij werkgevers
• 1.112 kandidaten begeleid via
Sterk in je werk loopbaanimpuls

GRATIS
• Juridische helpdesk
• Subsidie helpdesk
• Verzuim helpdesk

107 telefoontjes
maakten 33 leden

Met
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AANGESLOTEN ORGANISATIES IN APRIL
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2019

DIENSTVERLENING WZW

ONZE NETWERKACTIVITEITEN
WZW Bestuurderstafel Zorg en Welzijn
Agendatafels Verpleging & Verzorging, Ziekenhuizen, GGZ en uitbreiding naar andere branches
Algemene ledenvergaderingen
Belangenbehartiging (regionaal en landelijk)
Aanjagen, onderhouden en uitbouwen netwerk
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie (intersectoraal)

REGIONAAL ACTIEPROGRAMMA
18 acties in vier actielijnen
15 acties in Addenda Verpleging & Verzorging van 4 subregio’s
Programma Zorg en Technologie
Kijk voor een totaaloverzicht op Waardomvoortewerken.wzw.nl

ONZE PROGRAMMA’S
Strategisch arbeidsmarktbeleid
Arbeidsmarktinformatie en -duiding
Arbeidsmarktinbeeld.nl (www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl)
Leernetwerk SPP
Duurzaam (HR-) Diensten Delen
HR-netwerken

Instroom en imago
Week van Zorg en Welzijn
Werkeninzorgenwelzijn.nl (vacature- en loopbaanplatform)
Ontdekvacaturesinzorgenwelzijn.nl
Gelderse Matchtafels
Zij-instroomactiviteiten
Waarschuwingsregister
Lespakketten ‘Aan JOU hebben we wat’
Leernetwerk Recruitment

Duurzame inzetbaarheid (DI)
ESF Wendbaar aan het werk
Gezond en Zeker innovatiedag
Themabijeenkomst DI
WZW Zelfregie app
Leernetwerk Verzuim
Kennissite Blijfinzetbaar.nl
De Werkgeverij

Onderwijs – arbeidsmarkt
Netwerk onderwijs – arbeidsmarkt
Strategische onderwijs - arbeidsmarktagenda
Leerlingenpoule

DIENSTVERLENING EN VOORDELEN
Het Transitiebedrijf en Sterk in je werk
Updatesessies arbeidsrecht
Subsidievoordelen (SectorplanPlus, Sterk in je werk, VWS en Zorgpact)
Juridische helpdesk
Subsidie helpdesk
Verzuim helpdesk
Collectieve inkoopvoordelen HRM

WERKGEVERSVERENIGING
ZORG EN WELZIJN

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

