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Van 2015 naar 2016

Voorwoord
Niets is zo veranderlijk als het weer. Soms is het 

verstandig een paraplu mee te nemen. Het voelt 

gek, als de zon schijnt. Maar wie de weerberichten 

volgt, weet wat komen gaat. Er kunnen nogal wat 

parallellen worden gelegd met de ontwikkelingen 

rond de werkgelegenheid in de zorgsector.

Voorspellingen kwamen niet altijd uit. De ene mooie 

dag volgde op de andere. Waarschuwingen werden 

genegeerd. Toen kwam de stormwaarschuwing. 

Sommigen bereidden zich voor, anderen niet. Ook 

tijdens de storm dachten sommigen, het trekt 

wel over. Dat is ook zo. De vraag is alleen hoeveel 

stormschade loop je op? Ben je ervoor verzekerd? 

Dekt de verzekering in dat geval? Ja, wellicht wel, 

maar ook dan wordt de vraag gesteld of je wel 

genoeg hebt gedaan om die schade te voorkomen. 

Zo niet, dan is men een stuk kritischer. 

Kun je je in de zorgsector wel goed voorbereiden op 

een storm? Wellicht niet. Als je elke dag hoort dat 

het morgen gaat stormen en keer op keer blijkt dat 

de storm toch nog even op zich laat wachten, laat je 

op enig moment je paraplu maar thuis. 

Het stormt ondertussen stevig. Een kenmerk van 

een storm is ook dat de wind veranderlijk is. En 

dat terwijl de sector gebaat is bij duidelijkheid en 

voorspelbaarheid. Bij tegenwind weet je tenminste 

waar de wind vandaan komt. 

Terugkijkend zie ik dalende temperaturen, veel 

en veranderlijke wind, weinig regen, maar geen 

klimaatverandering. Het weer blijft wisselvallig en 

het is verstandig een paraplu in de buurt te houden. 

Gerard Nederpelt

Directeur WGV Zorg en Welzijn
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Van 2015 naar 2016

Organisatie
De vereniging is in 2015 verder gegroeid. Niet in 

omvang, maar in kwaliteit. De dynamiek binnen 

de sector kwam ook in de discussies aan de 

bestuurstafel terug. Welk referentiekader hanteer je 

voor je handelen? 

Kernwaarden

In een dynamische omgeving als de sector zorg 

en welzijn kan waardensturing een belangrijk 

hulpmiddel zijn. De vereniging heeft met ‘VIVE’ 

4 centrale kernwaarden benoemd van waaruit 

zij werkt: verbindend; integer; vakbekwaam en 

effectief.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond op 31 

december 2015 uit 9 personen, allen bestuurders 

van lidinstellingen. In 2015 zijn geen mutaties 

geweest in de samenstelling. 

Bureau-organisatie

Ook de bureau-organisatie is nauwelijks gewijzigd. 

Het aantal fte liep terug van 25,0 naar 24,0. Met 

behulp van Lean zijn diverse werkprocessen 

doorgelicht en geoptimaliseerd. De toepassing 

van Lean maakte deel uit van een ESF-3 project 

gericht op duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers. Daarin werd ook ingezet op thema’s 

als eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid, 

communicatie en overdracht. 

Leden

In 2015 waren er 133 organisaties lid. Er zijn 6 

nieuwe leden bijgekomen en 5 organisaties hebben 

het lidmaatschap opgezegd (waarvan 2 door einde 

bedrijfsactiviteiten).
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Kosten en opbrengsten
Het jaar 2015 werd afgesloten met een positief 

resultaat. De baten lagen bijna € 100.000,- 

hoger dan de lasten. De vereniging heeft de 

afgelopen jaren geleidelijk aan een sociaal 

normvermogen gebouwd dat haar in staat 

stelt bij financiële tegenvallers langlopende 

verplichtingen na te komen zonder daarvoor 

beroep te hoeven doen op de leden. 

Koersen op Kansen

In het najaar van 2015 werd duidelijk dat de 

vereniging ook de komende vier jaar kan 

rekenen op een jaarlijkse bijdrage voor de 

uitvoering van haar werkplan van Stichting 

RegioPlus. Het ministerie van VWS heeft 

RegioPlus een subsidie toegekend in het kader 

van het project ‘Koersen op Kansen’, dat een 

opvolging is van het project ‘De Weg naar 

Balans’ dat eind 2015 afliep. Het jaar 2015 was 

daarmee enerzijds een jaar van ‘afronding’, 

anderzijds ook het jaar waarin op landelijk 

niveau de lijnen voor de komende jaren zijn 

uitgezet.
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Kosten en opbrengsten

Lasten   2015  2014  Baten    2015  2014

Personeelskosten  € 1.510.000,- € 1.571.000,- Contributiebijdragen  €    520.000,-        €    547.000,-
Huisvesting  €    134.000,- €    128.000,- Overige ledenbijdragen  €    475.000,-        €    586.000,-
Afschrijvingen  €      29.000,- €      32.000,- Subsidiebijdragen    €    935.000,-        €    877.000,-
          Gerelateerde projectkosten  €   -188.000,-        €     -74.000,-
Overige materiële kosten €      453.000,- €    397.000,- Diverse overige inkomsten      €    224.000,-        €    280.000,-

Totaal lasten         € 2.126.000,- € 2.128.000,- Totaal baten   € 2.199.000,-        € 2.216.000,-

Financiële baten en lasten €        26.000,- €      15.000,-

Resultaat   €        99.000,- €    103.000,-
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Strategische koers
Waar staat de vereniging voor? Waar kan de vereniging 

waarde toevoegen? Welke rol moet de vereniging 

pakken? Willen alle leden wel hetzelfde? Met welke 

externe stakeholders houden we rekening? Is sprake van 

tegengestelde, of juist parallelle belangen? Met wie willen 

we samen optrekken? Ook al gaat het om een belangrijk 

vraagstuk, is het aan de vereniging dit op te pakken, of is 

het juist de taak van de vereniging uit te zoeken op welk 

bord dit vraagstuk neergelegd moet worden? 

2012 t/m 2015

In het strategisch beleidsplan van de vereniging uit 

2012 was de planhorizon gezet op 2015. Daarbij zag de 

vereniging een viertal rollen voor zichzelf weggelegd, 

waarbij parallellen werden gelegd met de voetbalwereld: 

•	 Opkomen (belangenbehartiging)

•	 Doorzetten (schakelpunt voor kennis en informatie)

•	 Voorzetten (beleidsontwikkeling/initiërende functie)

•	 Scoren (praktische ondersteuning/dienstverlening)

2016 t/m 2019

In de loop van 2015 is de discussie gestart over de 

koers voor de komende jaren. De dynamiek in de 

sector vraagt om focus en flexibiliteit. Tegelijkertijd 

is het cruciaal dat keuzes worden gedragen door de 

leden en herkend en erkend worden door externe 

stakeholders. Geconstateerd is dat de vereniging 

goed werk heeft gedaan. Daarmee is de vraag niet 

beantwoord welk werk de vereniging komende jaren 

moet gaan doen. Die vraag zal in de loop van 2016 

aan de orde komen. De vereniging laat zich in dit 

proces ondersteunen door De Argumentenfabriek. 

Onderlinge discussie en wederzijdse reflectie geeft 

de beste kans op heldere keuzes die met kracht van 

argumenten worden gemaakt. Het woord is aan de 

leden. 
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WGV Zorg en Welzijn

Wij staan voor voldoende, goed opgeleide medewerkers in 
zorg en welzijn, nu en in de toekomst.

Dit bereiken we door samenwerking binnen de sector. 
Niet alleen met instellingen onderling, maar ook met 
stakeholders. We kiezen voor een regionale insteek.

Wij zien hierin voor onszelf vier rollen:
1. Belangen van onze leden behartigen
2. Kennis delen en hierin verbinden
3. Een voortrekkersrol op ons nemen
4. Praktische diensten leveren

Verbindend
•	 Samen bereiken we meer
•	 We brengen mensen en kennis bij elkaar
•	 We overbruggen tegenstellingen

Integer  
 
•	 We zijn respectvol en betrouwbaar
•	 We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
•	 We zijn open in communicatie, maar garanderen privacy

Vakbekwaam  
•	 We zijn deskundig 
•	 We ontwikkelen onszelf
•	 We weten de juiste partners in te schakelen

Effectief  
•	 Wij doen ons werk goed en zonder omwegen
•	 De klantbehoefte is voor ons leidend
•	 We zorgen voor een positieve verhouding tussen kosten 

en baten 

Waar staan we voor?
(missie)

Hoe bereiken we dit?
(visie)

Welke rollen hebben 
we hierin?

Volgens welke 
waarden werken we?
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https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/media/uploads/Over_WGV/missie-en-visie-2016.pdf
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Strategische samenwerking en netwerken
WGV Zorg en Welzijn is actief in een groot 

aantal netwerken, zowel op bestuurlijk als 

tactisch-beleidsmatig niveau. Bestuur, directie en 

strategisch relatiemanagers hebben daarin een 

eigen rol en functie. 

De vereniging is bestuurlijk vertegenwoordigd in 

Stichting RegioPlus. De directeur participeert in 

het deelnemersoverleg. 

Op regionaal niveau is sprake van gestructureerd 

overleg met het onderwijsveld, uiteenlopend 

van overleg op bestuurlijk niveau tot 

afstemmingsoverleg op subregionaal niveau. 

De vereniging sluit waar mogelijk aan bij 

subregionale overlegtafels. Dat leidt tot een 

grote diversiteit aan netwerken en bestuurlijke 

gremia. De rol en positie van de vereniging 

verschilt per subregio. 

Afgelopen jaren zijn Sociale Pacten Zorg en 

Welzijn (Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht en 

Stedendriehoek/Noord-Veluwe) getekend. 

Hierin heeft de sector, samen met externe 

stakeholders, de conclusie getrokken dat een 

nauwe samenwerking en onderlinge afstemming 

noodzakelijk is om de arbeidsmarktvraagstukken, 

die samenhangen met de uitdagingen waarvoor 

de sector zorg en welzijn zich gesteld ziet, te 

verbinden met vraagstukken op het gebied 

van sociale zekerheid, onderwijsvernieuwing, 

arbeidsmarktbeleid, sociaal-economisch 

beleid en innovatie. De vereniging wordt 

daarin erkend als een stabiele, constructieve 

samenwerkingspartner. Consistentie in beleid en 

continuïteit en betrouwbaarheid zijn daarvoor 

belangrijke randvoorwaarden. De vereniging 

werkt daaraan en is daarop aanspreekbaar. Nu 

en in de toekomst. 

Strategische samenwerking 
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Sectorplannen Ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt Intersectorale mobiliteitArbeidsmarkt over de grens Technology Cares Pilot jeugdzorg Twente 
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Sectorplannen
De uitvoering van de 4 regionale scholingsplannen (sectorplannen uit de 1e en 2e 

tranche), waarvoor de vereniging in 2014 groen licht kreeg, ligt goed op schema. 

In 2014 zijn 2.926 trajecten gestart, eind 2015 is het aantal trajecten opgelopen 

tot 6.555. De meeste trajecten (bijna 60%) hebben betrekking op kortdurende 

scholingstrajecten (gemiddeld 2 dagen), waarbij het veelal gaat om trainingen gericht 

op het werken in zelfsturende teams, wijkgericht werken en competentietrainingen 

samenhangend met de transitie. Terwijl aanvankelijk werd uitgegaan van veel 

meer kortdurende trainingen, blijkt dat gedurende de looptijd van de plannen een 

verschuiving optrad in de richting van diplomagerichte opleidingen. Het gaat dan 

vooral om opscholing van medewerkers naar een hoger niveau.

(Inter)sectorale mobiliteit is het speerpunt van de 3e tranche sectorplannen. Die 

plannen zijn vooral gericht op het begeleiden van boventallige medewerkers van 

werk-naar-werk, zonodig met een scholingstraject, bij voorkeur naar zogenaamde 

‘tekortberoepen’. Daarnaast kunnen ook werkloos-werkzoekenden profiteren van 

de plannen. WGV Zorg en Welzijn treedt op als penvoerder voor het intersectoraal 

mobiliteitsplan Twente en is partner in het intersectoraal mobiliteitsplan Achterhoek. 

Beide plannen werden in november 2015 goedgekeurd. 

Download hier de samenvatting van de rapportage ‘tusenstand sectorplannen’.

Verdeling trajecten 
naar geslacht

v
89%

m
11%

Thema’s trajecten binnen maatregel 1 t/m 4

Verdeling trajecten naar leeftijd

26%
< 35 jaar

53%
35 - 55 jaar

21%
> 55 jaar

Verdeling trajecten per branche

GGZ 
21%

GHZ 
18%

VVT 
58%

Overig
4%

Functieverandering

Paradigmaverschuiving

Van intra- naar extramuraal

Zelfsturing

14%

53%4%

28%

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/media/uploads/publicaties/tussenstand-sectorplannen-oost-ned.pdf
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Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
De sector bevindt zich in een transitieperiode. Na een lange 

periode van groei is sinds een paar jaar sprake van krimp. 

Deze krimp deed zich in 2015 voor in alle werkvelden, met 

uitzondering van de eerstelijn. Verwacht wordt dat ook in 2016 

nog sprake zal zijn van verlies van werkgelegenheid.

De vereniging monitort de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

en publiceert daarover regelmatig sectoranalyses. In december 

2015 werden arbeidsmarktverkenningen gepubliceerd over 

Twente, Achterhoek, 

Stedendriehoek/Noord-

Veluwe en IJssel-Vecht.

Mensen met een zorgvraag wonen 

zo lang mogelijk thuis.

Van medewerkers worden hogere 

opleidingsniveaus en andere 

competenties gevraagd.

Ondersteunende technologie wordt 

nu pas echt ondersteunend.

De behoefte aan hoog opgeleide 

verpleegkundigen stijgt.

De krimp in de VVT zal tot 2017 

voortzetten.

De druk op mantelzorgers en 

vrijwilligers neemt toe.

Ook in de curatieve zorg is sprake 

van krimp.

Er komt meer ruimte voor regionale 

maatwerkafspraken tussen onderwijs 

en arbeidsmarkt.

Het aantal kleinschalige 

woonvormen neemt in alle 

sectoren toe.

Een deel van de krimp wordt gecom-
penseerd door gemeenten die zorg-
medewerkers in dienst nemen, de groei 
van het aantal ZZP-ers en het out-
sourcen van ondersteunende diensten.

Sectorplannen Ontwikkelingen op de 
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https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/arbeidsmarktonderzoek
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Arbeidsmarkt over de grens
Op 10 december 2015 is het Pact ‘Arbeidsmarkt over de grens’ 

ondertekend. Het pact is een initiatief van EUREGIO en verbindt 

de stakeholders op het gebied van de grensoverschrijdende 

arbeidsmarkt. Directeur Gerard Nederpelt was één van de 

ondertekenaars. WGV Zorg en Welzijn zet zich in verschillende 

verbanden in om de samenwerking met Duitsland in de grensstreek 

te verbeteren. De intersectorale mobiliteitsplannen voorzien in de 

mogelijkheid om werkzoekenden naar vacatures in Duitsland te 

bemiddelen. Het gaat echter ook om afstemming in het kader van 

beroepsopleidingen en grensoverschrijdende stages.

Informatiemarkt

Op 29 oktober 2015 heeft in het ROC van Twente een 

informatiemarkt over het werken in de zorg in Duitsland 

plaatsgevonden. Vele Duitse zorginstellingen en zorggerelateerde 

organisaties hebben zichzelf tijdens deze markt gepresenteerd. 

De markt werd georganiseerd door de Agentur für Arbeit 

in Nordhorn, in samenwerking met het Werkplein Twente, 

ZorgSelect, Euregio, ROC van Twente en Twente Werkt!

Duitse vertaling arbeidsmarktverkenning

In het kader van de verbetering van de samenwerking met 

Duitsland zijn de eind 2015 uitgebrachte arbeidsmarktverkenningen 

over de regio’s Twente, Achterhoek en IJssel-Vecht ook naar het 

Duits vertaald, zie wgvzorgenwelzijn.nl/arbeidsmarktonderzoek. 
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http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/arbeidsmarktoverdegrens
http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/arbeidsmarktonderzoek
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/juni-2015/grenzen
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/september-2015/euregionale-arbeidsmarkt
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Intersectorale mobiliteit
Juist in een periode van verandering is 

wendbaarheid en flexibiliteit van medewerkers 

van groot belang. WGV Zorg en Welzijn 

probeert daar op allerlei manieren aan bij te 

dragen. 

Vacaturebank en loopbaanbegeleiding

De vacaturebank van ZorgSelect maakt 

inzichtelijk waar baanopeningen ontstaan. 

Ook biedt ZorgSelect loopbaanbegeleiding en 

ondersteuning bij herplaatsingstrajecten. Niet 

alleen binnen de sector, maar ook daarbuiten. 

Week van de mobiliteit

Op 23 en 25 juni is in Twente en de Achterhoek 

de Week van de Mobiliteit gehouden. Tijdens 

deze dagen openden 30 organisaties uit 

verschillende sectoren voor één dag hun deuren 

voor elkaars werknemers. 115 Medewerkers 

kregen de mogelijkheid om bij een andere 

organisatie mee te lopen, mee te kijken en te 

gaan werken in een andere werkomgeving, in 

een andere functie. Ook in de Stedendriehoek/

Noord-Veluwe werden vergelijkbare initiatieven 

ontplooid. 

BaanBieding

Om nog meer werkgevers en werknemers 

te laten profiteren van een baan voor 1 

dag, is WGV Zorg en Welzijn in 2016 een 

samenwerking gestart met BaanBieding. 

Op het online platform van BaanBieding 

bieden werkgevers functies aan en kunnen 

medewerkers een keuze maken uit het aanbod 

en zich aanmelden. In 2016 kunnen werkgevers 

uit het hele werkgebied van WGV Zorg en 

Welzijn een gratis plek aanbieden via 

www.baanbieding.com/werkgever

“Preston Palace ervaart de Week van de Mobiliteit als 

zeer positief. Het biedt nieuwe inzichten en kansen 

voor zowel werkgevers als werknemers”, aldus Chantal 

Monsma, personeelsfunctionaris bij Preston Palace. 

“De Week van de Mobiliteit is een laagdrempelig 

initiatief zonder verplichtingen, maar met volop 

mogelijkheden voor de beste match op de 

arbeidsmarkt.”
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Pilot jeugdzorg Twente
Gemeenten, UWV, vakbonden en aanbieders van jeugdzorg in Twente 

werden in 2014 geconfronteerd met vraagstukken over (tijdelijke) 

boventalligheid van medewerkers en het bieden van continuïteit en 

kwaliteit in onzekere tijden, als gevolg van de invoering van de Wet 

op de Jeugdzorg. Daarom bundelden zij in 2015 de krachten voor een 

gezamenlijke aanpak voor de arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot een 

aantal concrete resultaten die staan beschreven in het rapport Uitkomst 

pilot Jeugdzorg Twente. 

Het contact over de 

ontwikkelingen op de 

regionale arbeidsmarkt is 

als zeer waardevol ervaren. 

Daarom wordt dit in 2016 

voortgezet onder de naam 

Arbeidsmarktoverleg Jeugdzorg 

Twente. Op verzoek ondersteunt 

WGV Zorg en Welzijn het 

overleg beleidsmatig. 

Technology cares
In 2015 is het platform Technology Cares gestart. Het platform 

realiseert vroegtijdige en duurzame verbinding tussen zorg- en 

technologieorganisaties in Twente. 

Bij de bestuurlijke aftrap concludeerden zo’n 30 bestuurders dat de 

regio Twente vele kansen biedt. De eerste themabijeenkomst ging over 

E-health in de thuissituatie en heeft twee ideeën opgeleverd die verder 

worden uitgewerkt. 

De ideeën worden in 2016 uitgezet in het netwerk van 

technologiebedrijven (bij voorkeur uit Twente). Zorg- en 

technologieorganisaties gaan dan aan de slag met de business case 

en implementatie. De volgende themabijeenkomst, die voor de zomer 

van 2016 plaatsvindt, gaat over zelfdiagnostiek. De Twente Board 

ondersteunt het platform en WGV Zorg en Welzijn faciliteert bij de 

uitvoering.
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Samenwerking onderwijs en werkveld
WGV Zorg en Welzijn verbindt werkveld en onderwijs met 

als doel opleidingen en praktijk beter op elkaar aan te laten 

sluiten. Dat leidt tot een breed scala van initiatieven waarin 

werkveld en onderwijs samen optrekken. Een greep uit de 

projecten die in 2015 zijn opgezet:

Zorgtrainingscentrum Zwolle

Het Zorgtrainingscentrum Zwolle heeft de ambitie om de 

komende vier jaar ruim 3.600 studenten en 1.700 professionals 

en mantelzorgers op te leiden en te trainen op basis van de 

principes van ‘vernieuwend zorgen’. De cliënt neemt zelf de 

regie en de zorgmedewerker is faciliterend. Voor dit project is 

een half miljoen euro subsidie toegekend vanuit het Ministerie 

van OCW. Onderwijsinstellingen, gemeenten, provincie, 

werkveld en bedrijfsleven dragen samen één miljoen euro bij. 

3 regionale initiatieven in kopgroep Zorgpact

Het landelijke Zorgpact is opgezet om de samenwerking tussen 

zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten een impuls te 

geven. Die samenwerking moet op regionaal niveau invulling 

krijgen. De kopgroep van het Zorgpact, die bestaat uit goede 

voorbeelden, bevat 3 regionale initiatieven:

1. WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo: stageplaats voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mbo-studenten 

om ondersteuning te bieden aan inwoners van Hengelo. 

2. Care Academy Veluwe: up-to-date scholing voor nieuwe 

medewerkers (bbl-leerlingen) en huidige professionals. De 

opleidingen worden ontwikkeld door zorgorganisaties én het 

onderwijs. 

3. Wijkleercentra Achterhoek en Liemers: met school en 

werkveld nieuwe werkvormen en innovaties ontwikkelen om 

studenten te laten kennismaken met de beroepspraktijk. 

Associate degree (AD) in zorg en welzijn

In 2015 is de erkenning afgegeven voor de AD Sociaal Werk in 

de Zorg waarmee Windesheim in september 2016 zal starten. 

In de opleiding wordt accent gelegd op extramuraal werken, 

werken in de wijk en cliëntsystemen. 

Samenwerking onderwijs en 
werkveld

Conferentie ‘Van transitie 
naar transformatie’ Innovatieve leeromgevingenOpen leerplatform Stagematching Instroomcijfers
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https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/media/uploads/SPECIAL2016_LR_PAG_IJsselvecht.pdf


Van 2015 naar 2016

Conferentie ‘Van transitie naar transformatie’ 
Ruim 200 bestuurders, staffunctionarissen, docenten, 

P&O-ers, opleidingsfunctionarissen uit het onderwijs-

veld en de zorgsector in Oost-Nederland kwamen op 12 

oktober samen om elkaar te informeren, ontmoeten en 

inspireren rond het thema ‘van transistie naar transfor-

matie’. De conferentie werd door de bezoekers gewaar-

deerd met een gemiddelde score van 8,1. 

Eén van de uitkomsten is de afspraak te komen tot een 

gezamenlijke werkagenda voor de periode 2016-2020. 

Die agenda is inmiddels opgesteld en geaccordeerd in 

een bestuurlijk overleg tussen het onderwijsveld en het 

bestuur van WGV Zorg en Welzijn in januari 2016. Er is 

gekozen voor drie hoofdthema’s: 

•	 Transitie en samenwerking

•	 Kwaliteit en kwantiteit 

•	 Continue aanpassing curriculum

Dit wordt uitgewerkt in acht activiteitenclusters: 

1. Leerplatform t.b.v. flexibel leren

2. Inzicht en overzicht in opleidingsthema’s en 

ontwikkeling keuzedelen en minoren

3. Onderzoek (bijdrage aan praktijkgericht onderzoek 

door lectoren/practoren)

4. Onderwijsvoorwaardelijke afstemming en 

ontwikkeling

5. Vaststellen outputcriteria cliënt/student

6. Samenwerking en kennisdeling onderwijsdocenten 

en zorgmedewerkers (ontwikkeling 

interprofessionele leerteams onderwijs/zorg)

7. Versterking zorg- en welzijnsinstellingen als lerende 

organisatie voor (aankomende professionals in 

samenwerking met onderwijs

8. Samenwerking afstemming toekomstige vraag naar 

zorgmedewerkers en afstemming vraag en aanbod 

stages.
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Van 2015 naar 2016

Open leerplatform
Om medewerkers, studenten, vrijwilligers, 

mantelzorgers, gemeentemedewerkers en 

andere betrokkenen binnen zorg en welzijn via 

e-learning te scholen, is samen met onderwijs 

en zorginstellingen gewerkt aan een open 

leerplatform. 

Allyoucanlearn.eu

In maart 2016 is het open leerplatform onder de 

naam allyoucanlearn.eu online gegaan. Het bevat 

de volgende modules:

•	 Medisch rekenen

•	 Palliatieve zorg

•	 Medicatie veiligheid

•	 Geluksgericht werken

•	 Centraal veneuze lijn

•	 Mensen met dementie

•	 Verpleegtechnisch handelen, luchtwegen

Het platform vormt de basis van een grote, 

regiobrede, subsidieaanvraag bij het Regionaal 

Investeringsfonds mbo, die in 2016 wordt 

ingediend. Afgesproken is dat Aventus hierin 

penvoerder zal zijn. De ambitie voor de komende 4 

jaar is om het platform verder te ontwikkelen en uit 

te breiden met minimaal 100 lesmodules. Gewerkt 

wordt aan een projectplan dat wordt gedragen door 

onderwijs (8 ROC’s en 4 hogescholen), werkveld 

zorg en welzijn, bedrijfsleven, gemeenten en 

provincies. 

De vereniging heeft bij de totstandkoming van 

Allyoucanlearn.eu dankbaar gebruik gemaakt van 

de kennis en expertise van professor Wim Veen.
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https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/december-2015/open-leerplatform
http://www.allyoucanlearn.eu


Van 2015 naar 2016

Stagematching
Zorg- en welzijnsopleidingen in Oost-Nederland hebben gezamenlijk ongeveer 20.000 

studenten in opleiding. Deze studenten moeten meerdere malen stage lopen bij een 

zorg- of welzijnsinstelling. Gebleken is dat niet optimaal gebruik wordt gemaakt van 

de beschikbare stageplaatsen. Een van de oorzaken hiervan is dat er veel verschillende 

systemen worden gebruikt voor het plannen van stages die voor elkaar niet inzichtelijk zijn.  

In mei 2015 is een proeftuin ingericht met een aantal zorginstellingen en 

opleidingsinstituten met als doel een stagematchingsysteem te ontwikkelen. Een systeem 

waarvan zowel zorg- als onderwijsinstellingen gebruik kunnen maken om vraag en aanbod 

van stages beter en efficiënter met elkaar te matchen. 

In november werd de conclusie getrokken dat invoering van zo’n systeem in de praktijk 

nu nog niet haalbaar is. Besloten is om in eerste instantie een stage-informatiesysteem 

met elkaar op te zetten. Binnen dit systeem worden stageplekken en stagiairs eenduidig 

geregistreerd en wordt inzicht gegeven in vervulde en niet vervulde plekken en geplaatste 

en niet geplaatste leerlingen.

De eerste testen van het systeem vinden in het tweede kwartaal van 2016 plaats met als 

doelstelling halverwege 2016 in productie te gaan.

Stagiaire gezocht
m/v
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Van 2015 naar 2016

Instroomcijfers
Jaarlijks verzamelt de vereniging de instroomcijfers van de 

onderwijsinstellingen. De figuur hiernaast laat de instroom 

zien van niveau 1 t/m 6.

Er zijn verschillende tendensen te herkennen in deze 

instroom. Het aantal studenten dat instroomt in de 

opleidingen op niveau 1 en 2 neemt af, zowel bij deeltijd 

als voltijd. Dit volgt de trend vanuit de vraag uit de 

arbeidsmarkt. De verbreding in uitstroom buiten de zorg en 

welzijn (breder opleidingsprofiel) biedt de studenten op dit 

moment mogelijk meer arbeidsperspectief.

De instroom in de Verzorgende IG en mbo-v laat al 

meerdere jaren een stijgende trend zien. Naast de instroom 

van jonge leerlingen heeft dit ook te maken met het 

opscholen van zittend personeel.

De instroom in hbo-v heeft een sterke piek in 2013. Dit 

heeft mede te maken met de afschaffing van het ‘gift’-

gedeelte van de basisbeurs in 2014. De instroom in hbo-v is 

beperkt door het invoeren van de numerus fixus vanwege 

het gebrek aan voldoende, kwalitatief goede stageplaatsen.
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Van 2015 naar 2016

Innovatieve leeromgevingen
Sinds enkele jaren staat het aantal stageplaatsen 

en leerarbeidsplaatsen onder druk. Om te kunnen 

blijven garanderen dat gediplomeerden goed 

gekwalificeerd zijn en over relevante praktijkervaring 

beschikken, zijn in verschillende regio’s de afgelopen 

jaren initiatieven ontstaan. Deze initiatieven waren 

niet alleen gericht op het verkrijgen van meer 

plaatsen, maar vooral ook op innovatie van de 

leeromgevingen. Leeromgevingen die (nog) beter 

aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de sector 

zorg en welzijn. 

In de Achterhoek is vanuit het project ‘Innovatieve 

leeromgevingen Achterhoek’ een overzicht gemaakt 

van alle initiatieven. Deze zijn uitgebracht in een 

brochure. De nieuwe initiatieven hebben al zo’n 450 

nieuwe stageplaatsen opgeleverd.

Voorbeelden van geëffectueerde innovatieve stages: 

•	 Het wijkleercentrum: studenten zetten onder 

begeleiding van een docent en met medewerkers 

van de zorgorganisatie projecten in de wijk op. 

Het belangrijkste doel is dat de kwaliteit van 

praktijkleren toeneemt en de effectiviteit van de 

begeleiding van studenten in de BPV verbetert. 

•	 Dorpskrachten bundelen: studenten van de 

opleiding Helpende Zorg en Welzijn helpen in 

een ouderensoos. Ouderen worden geactiveerd 

en studenten ervaren direct de praktijk van het 

werkveld.

•	 Living Lab: een leer-werkomgeving waarin 

zorgvragers samen met ROC-studenten 

kennismaken met zorgtechnologie. Zo ervaren 

zorgvragers hoe ze langer en veilig thuis kunnen 

blijven wonen. Studenten werken samen met 

zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers, 

waarbij technische hulpmiddelen centraal staan.
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Van 2015 naar 2016

Integraal gezondheidsbeleid
Gezonde medewerkers in een gezonde sector was 

de slogan waarmee WGV Zorg en Welzijn een aantal 

jaren geleden een project is gestart, gericht op de 

stimulering van integraal gezondheidsbeleid. Hierop 

wordt nog steeds voortgebouwd. Na een peiling 

onder leden, begin 2015, heeft WGV Zorg en Welzijn 

besloten werkgevers op de volgende manieren te 

ondersteunen:  

•	 Mantelovereenkomst ziektekostenverzekering 

bij Menzis, Salland Verzekeringen en Zilveren 

Kruis; 77 leden en 35.956 medewerkers hebben 

hiervan gebruik gemaakt.Medewerkers kregen 

premiekorting en werkgevers ontvingen zo’n 

€ 150.000,- om integraal gezondheidsbeleid te 

voeren. Colijn en Partners heeft een maatwerk 

internetportal ingericht voor werkgevers 

waarmee medewerkers verzekeringen kunnen 

vergelijken en afsluiten. 

•	 Leden van WGV Zorg en Welzijn kunnen met 

korting gebruik maken van de diensten van 

samenwerkingspartners zoals Bewegen Werkt!, 

Jong en Veer, Hanze advocaat, Vernet en Vitaal 

Verder. Ook is, naast de gratis juridische helpdesk, 

in 2015 de gratis verzuimhelpdesk gestart. 

•	 In totaal 146 deelnemers hebben 14 kortdurende, 

praktische trainingen gevolgd waarmee zij 

in hun eigen organisatie vorm kunnen geven 

aan integraal gezondheidsbeleid. Het betreft 

workshops over leefstijlcoaching, zelfsturing, 

vitaliteit zonder financiën en verzuimcijfers, 

masterclasses over strategische HR-risico’s en het 

organiseren van flexibele arbeidsinzet. 

•	 In het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid 

werken HRM’ers van 10 organisaties eraan dat 

duurzaam inzetbaarheidsbeleid onderdeel wordt 

van de bedrijfsvoering. In 2015 vonden de eerste 

twee van de in totaal zes bijeenkomsten plaats.

Integraal gezondheidsbeleid Fysieke belasting en agressie Mantelzorg, vrijwilliger en 
participatie 

Het Huis van Werkvermogen is de basis voor activiteiten op 
het gebied van beleid duurzame inzetbaarheid.
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Van 2015 naar 2016

Fysieke belasting en agressie 
In arbo- en verzuimnetwerken delen arbo-, verzuimcoördinatoren en P&O 

adviseurs met deze aandachtsgebieden kennis, ervaringen en de nieuwste 

inzichten. Elk kwartaal komen in twee regio’s beide netwerken bij elkaar met 

gemiddeld 8 deelnemers per keer. Onderwerpen die onder andere aan bod zijn 

gekomen zijn: talentontwikkeling, van werkdruk naar werkplezier, bespreken 

verzuimdossiers en flexibele en dynamische risico-inventarisatie en -evaluatie.   

Gezond & Zeker

Vanuit het landelijke programma Gezond & Zeker worden door RegioPlus 

activiteiten ontplooid voor de preventie en vermindering van fysieke belasting en 

agressie. Hier wordt bekendheid aan gegeven in de regio. Zo zijn zorgorganisaties 

breed geïnformeerd over de kennisdagen en zijn praktijkfolders verspreid. 

Gastvrij Contact

Een benadering die gericht is op gastvrijheid kan het risico op agressie-

incidenten sterk terugdringen. De good practice, opgesteld in de in 2014 

afgeronde pilot Gastvrij Contact, is verspreid bij werkgevers en in het onderwijs. 

Daarnaast is een workshop verzorgd en hebben begin 2016 masterclasses 

gastvrijheid plaatsgevonden. 

Integraal gezondheidsbeleid Fysieke belasting en agressie Mantelzorg, vrijwilliger en 
participatie 

Henriet van Asselt, re-integratie adviseur bij Aveleijn: “Het verzuimnetwerk 

biedt mij de mogelijkheid om onderwerpen/casussen te bespreken 

met collega’s van andere zorginstellingen. Bij het netwerk is een 

arbeidsdeskundige en/of de accountmanager van het UWV aangesloten zodat 

ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet gevolgd kunnen worden. 

Het delen van kennis en vaardigheden heeft een absolute meerwaarde.”
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http://www.gezondenzeker.nl/
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/december-2015/laag-ziekteverzuim


Van 2015 naar 2016

Mantelzorg, vrijwilliger en participatie 
Aandacht voor de thema’s mantelzorg, vrijwilliger 

en participatie worden door veranderend 

overheidsbeleid steeds belangrijker. Omdat 

medewerkers privé steeds zwaarder belast 

worden nemen de uitvalsrisico’s op het werk toe. 

Zorgorganisaties worden door WGV Zorg en Welzijn 

ondersteund om hiervoor beleid te ontwikkelen.   

De vereniging heeft middels een enquête, die 

door 46 medewerkers van 44 zorgorganisaties is 

ingevuld, de behoefte van leden over mantelzorg, 

vrijwilliger en participatie in kaart gebracht. Leden 

geven aan de meeste behoefte te hebben aan 

informatie en kennis, ondersteuning bij het maken 

van beleid en ondersteuning voor medewerkers en/

of leidinggevenden. 

Voor 2016 zal er een digitale etalage 

worden ingericht en tot dan zijn er op de 

verenigingswebsite pagina’s ingericht over de 

thema’s werk en mantelzorg, vrijwilligers en 

participatiewet en SROI. Om de behoefte van leden 

op het gebied van mantelzorg nader in kaart te 

brengen hebben er twee sessies, waarvan één begin 

januari 2016, plaatsgevonden. De vereniging heeft 

ook geparticipeerd en gefaciliteerd in werkgroepen 

participatie en SROI. Met Jong en Veer is een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij 

leden 10% korting kunnen krijgen op de diensten. 

Jong en Veer heeft een HR-analyse mantelzorg 

‘Van bewustwording naar een duurzaam verschil 

voor werkende mantelzorgers’ gemaakt. Van de 

conclusies is een infographic gemaakt en deze is 

verspreid.

AriënsZorgpalet en MST hebben in 2015 de 

erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie 

behaald. 

Integraal gezondheidsbeleid Fysieke belasting en agressie Mantelzorg, vrijwilliger en 
participatie 
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https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/media/uploads/Vitaliteit/Zorgsector_en_mantelzorg.pdf


Van 2015 naar 2016

Week van Zorg en Welzijn

Week van Zorg en Welzijn Beroepenvoorlichting

Beroepenvoorlichting
De vereniging organiseert en 

coördineert activiteiten die bijdragen 

aan een bewuste keuze van jongeren 

om wel of niet te kiezen voor een 

opleiding in zorg en welzijn. 

Gastlessen

Via gastlessen maken leerlingen van 

basis- en middelbare scholen kennis 

met zorg en welzijn. In 2015 zijn er 

91 gastlessen gehouden waarmee 1.910 leerlingen zijn bereikt. De vereniging is 

ook actief betrokken bij vmbo carrousels, waarin leerlingen op bezoek gaan bij 

instellingen. In 2015 zijn er meer dan 300 bezoeken afgelegd.

Lespakket

In de sector en het onderwijs zijn veranderingen gaande (nieuw LOB-beleid). 

Hierdoor heeft de vereniging het initiatief genomen in de ontwikkeling van een 

lespakket met meerdere regio’s voor voortgezet onderwijs. Het doel blijft om 

leerlingen een bewuste keuze te laten maken voor het wel of niet kiezen voor 

zorg en welzijn. In 2016 wordt de ontwikkeling van het lespakket voortgezet. 

René Remie, decaan bij Pius X 

college in Almelo en Rijssen: 

“Dankzij de enthousiaste 

voorlichters die de gastlessen zorg 

en welzijn verzorgen, krijgen onze 

leerlingen een realistisch beeld 

over de beroepen in het werkveld.”
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Van 16 tot en met 21 maart 2015 

werd de 3e Nationale Week van 

Zorg en Welzijn gehouden. In 

de week openden 75 zorg- en 

welzijnsinstellingen in Oost-Nederland 

samen 300 locaties. 35.000 mensen 

hebben in Oost-Nederland hieraan 

een bezoek gebracht. Hiermee is een 

positieve impuls gegeven aan het imago van de sector.

De week werd geopend door 5 bekende Nederlanders. Ruben 

Dingemans, Erwin Nyhoff, Kim Kötter, Chimène van Oosterhout 

en Sabine Uitslag hebben elk samen met scholieren een bezoek 

gebracht aan een zorgorganisatie. 

Voor het eerst had de Special Zorg en Welzijn een landelijke 

dekking. In een oplage van 6,2 miljoen is de krant, voorafgaand 

aan de Week, door heel Nederland huis-aan-huis verspreid. 

Elke regionale werkgeversvereniging kon de landelijke pagina’s 

aanvullen met regionale pagina’s.

http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/weekvanzorgenwelzijn


Van 2015 naar 2016

Werving van personeel via zorgselect.nl
De vacaturesite zorgselect.nl faciliteert 

werkzoekenden bij het vinden van een passende 

functie. De site biedt hen de mogelijkheid zich in te 

schrijven in de cv-bank en ondersteunt werkgevers 

bij de verschillende stappen in de selectieprocedure. 

Ook de werving en selectie voor opleidingsplaatsen 

(bbl) is geïntegreerd binnen ZorgSelect.

Vernieuwing

De website en het recruitmentsysteem zijn in mei 

2015 vernieuwd. Op de vernieuwde website gaat 

het solliciteren en het bewerken van het profiel 

voor werkzoekenden nog makkelijker. Daarnaast 

heeft de website een nieuwe vormgeving en is deze 

responsive, wat betekent dat de site op alle mobiele 

apparaten goed te gebruiken is. Voor werkgevers is 

het recruitmentsysteem vernieuwd. Het invoeren van 

vacatures en zoeken in de cv-bank gaat eenvoudiger. 

Feiten en cijfers

•	 Het aantal vacatures dat is gemeld via ZorgSelect 

is in 2015 (2.717 vacatures) flink gestegen ten 

opzichte van 2014 (1.881 vacatures). 

•	 De vacatures leverden in totaal ongeveer 45.000 

sollicitaties op. 

•	 Het aantal werkzoekenden dat staat 

ingeschreven in de cv-bank lag eind 2015 op 

12.195 mensen.

•	 Het aantal websitebezoekers is gestegen. Ruim 

1,5 miljoen t.o.v. 1,3 in 2014 (in 2010 onder de 

miljoen).

•	 Steeds meer leden maken gebruiken van het 

recruitmentpakket. In 2015 waren het 95 leden, 

in 2013 waren dat er nog maar 35.

•	 20 instellingen hebben de werkwijze volledig 

ingebouwd in hun werving- en selectiebeleid.

•	 Ook organisaties die geen lid zijn van WGV Zorg 

en Welzijn weten ZorgSelect te vinden: 20% 

van de nieuwe leden van de vereniging is lid 

geworden na vacatureplaatsing op zorgselect.nl. 
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Van 2015 naar 2016

Vacatures melden voor SROI
In de tweede helft van 2015 is het recruitmentsysteem van 

ZorgSelect zo ingericht, dat de aanmelding van vacatures 

in het kader van Social Return on Investment (SROI) en de 

Participatiewet veel overzichtelijker verloopt. Dit is gebeurd 

naar aanleiding van wensen uit het werkveld. Sinds 1 januari 

2016 is het operationeel. Dankzij deze module kunnen 

zorgorganisaties vacatures, die geschikt zijn voor participanten 

(mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), op een 

eenvoudige manier melden aan het UWV. In de module zit ook 

een rapportagetool ingebouwd, die de werkgevers ondersteunt 

in de verantwoording naar de werkpleinen.

De module is ontwikkeld en getest in Twente, maar inmiddels 

ook overgenomen door de werkpleinen in de Achterhoek, 

Stedendriehoek en Zwolle. 

Adriaan Pas, HR-projectadviseur van zorginstelling Aveleijn: 

“De vraag was hoe we het hele proces van aanmeldingen 

en voordrachten vanuit het werkplein efficiënter konden 

laten verlopen. Informatiewerker Johan Stubbe van WGV 

Zorg en Welzijn zag meteen het probleem en dacht er ook 

een oplossing voor te kunnen vinden.” 
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Van 2015 naar 2016

Loopbaantrajecten en testen
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Franc Schafrat, hoofd HRM bij Zorggroep 
Solis: “Voor ons was belangrijk dat 
Matchcare/ZorgSelect wilde meedenken 
met onze ideeën en wensen. Ze begrepen 
hoe we het wilden aanpakken, dat was 
voor ons belangrijk bij het bepalen van 
onze keuze.” 
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Beleid 
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Instellingen kunnen terecht bij ZorgSelect voor de 

begeleiding en herplaatsing van boventallig personeel en 

2e spoor-kandidaten. Hierbij worden ook loopbaan- en 

capaciteitentesten ingezet. ZorgSelect is hiervoor KIWA 

gecertificeerd.

Loopbaantrajecten

In 2015 zijn 135 kandidaten met een traject gestart. De 

dienstverlening werd gemiddeld door de kandidaten met 

een 8,4 gewaardeerd en door de werkgevers met een 7,4. 

De flinke stijging in trajecten (98 in 2014) komt voornamelijk 

door de samenwerking met Matchcare. Matchcare is een 

van de vier bureaus die door ActiZ, VGN en GGZ-Nederland 

zijn geselecteerd voor de uitvoering van mobiliteitstrajecten 

in de langdurige zorg. De loopbaanadviseurs van 

ZorgSelect treden in dat kader op als onderaannemer 

en samenwerkingspartner van Matchcare. In 2015 heeft 

ZorgSelect 24 van dit soort trajecten uitgevoerd. 14 

medewerkers zijn hiervan binnen 6 maanden herplaatst.

Testen

Met behulp van testen worden bijvoorbeeld het 

werk- en denkniveau, persoonlijke competenties 

en drijfveren van kandidaten in beeld gebracht. 

Met de uitslagen krijgen werkgever en werknemer 

beter inzicht in passende mogelijkheden in deze 

tijd van veranderingen. Het resultaat is dat meer 

medewerkers op de juiste werkplek terecht komen. 

Het aantal uitgevoerde loopbaantesten lag in 2015 

hoger dan in 2014 (144 tegenover 112).

Dankzij de subsidiëring van het sectorplan 

was het in 2015 extra aantrekkelijk om van de 

verschillende testmogelijkheden voor scholing 

en competentieontwikkeling van medewerkers 

gebruik te maken. In het kader hiervan is vooral de 

leerbaarheidsbepaling ingezet om inzicht te krijgen 

welke medewerker het juiste niveau heeft voor een 

vervolgopleiding. Doel hiervan is om voortijdige 

uitval tijdens de opleiding te voorkomen.

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/juni-2015/uitvoering-mobiliteitstrajecten
http://www.zorgselect.nl

