
 

  

 

Welkom bij de 
voorlichtingsbijeenkomst 
sectorplan VVT, GHZ en 
GGZ 

 
 



 

  

Regeling  
Co-financiering 
sectorplannen 
 



 

  

Achtergrond 
 
• Sociaal akkoord d.d. 11-4-2013 sociale partners 

maken afspraken over aanpak van crisis.  
• Kabinet en sociale partners op landelijk niveau 

handen ineen slaan 
• O.a. herziening Wet Flex en Zekerheid, ontslagrecht, 

WW, Participatiewet. 
• En: sterke inzet op arbeidsmarktbeleid. 

Inspanningen ondersteunen om ontslagen te 
voorkomen e/o via mobiliteit en scholing aan de slag 
te houden. 
 

 



Kansen voor de Zorg 

• Sociale partners in zorg slaan handen ineen om sectorplan  
in te dienen. 

• Sectorplan kan helpen om met gerichte maatregelen  
enigszins tegemoet te komen aan verlies aan werk, kosten  
van ontslag, scholing etc.  

• Echter niet alle gevolgen kunnen worden opgevangen. 

• Sectorplan omvat sectorale arbeidsmarktanalyse, knelpunten, 
ingrediënten voor oplossingen en uitwerking in maatregelen.  

• SZW beschrijft zeven voorgeschreven maatregelen, zoals  
instroom jongeren, scholing, mobiliteit etc.) 

 

  



Op weg naar één sectorplan zorg (1)  

• Meer sectorplannen ingediend m.b.t. langdurige zorg  
(landelijke branches en regionale werkgeversverenigingen). 

• SZW zet aanvragen ‘on hold’: te groot beslag op subsidieruimte +  
meer focus nodig in maatregelen. 

• Arbeidsmarkttop: SZW, VWS, Zorgbranches, werknemersorganisaties  
en RegioPlus leiden tot gezamenlijk plan: o.a. prioritering in  
maatregelen en nadere afstemming en duidelijkheid over hoogte  
subsidiebedrag. 

• Concrete uitwerking leiden tot een ‘Raamwerk’:  
Overkoepelend kader met een arbeidsmarktanalyse voor de langdurige zorg sectorplannen, 
een overkoepelde set afspraken waaronder de herziene sectorplannen gaan vallen. 

– Gezien arbeidsmarktontwikkelingen: noodzaak tot inzet op 3 maatregelen:  

– Mobiliteit/VWNW-trajecten, Scholing en Instroom Jongeren (later daarover meer) 

– Afspraken over verdeelsleutel van beschikbare subsidie. € 100 mln. verdeeld over  
32,5 voor mobiliteitstrajecten en 68,5 mln. voor scholing en instroom jongeren. 

 

 

 



Op weg naar één sectorplan zorg (2)  

• Regionale werkgeversverenigingen: regionale sectorplannen  
zetten in op scholing en instroom jongeren 

• Sectorplan VVT en Sectorplan Gehandicaptenzorg wordt  
landelijk sectorplan Zorg aangevuld met GGZ.  
Inzet op Mobiliteit/VWNW-trajecten vallen onder  
landelijk sectorplan.  

• Landelijk sectorplan samenwerkingsverband waarbij AOVVT 
hoofdaanvrager is. 

• Regionaal sectorplan, gecoördineerd door RegioPlus.  



Landelijk sectorplan Zorg 

• Inzet op mobiliteit- / VWNW-trajecten om werkgevers te  
ondersteunen bij het begeleiden van medewerkers naar  
ander werk binnen de eigen sector of als dat niet  
mogelijk is daarbuiten (intersectorale mobiliteit). 

• Subsidieregeling kent generieke werking. Staat open  
voor alle werkgevers en werknemers in één van de 3 branches  
(dus ook ongeorganiseerde werkgevers). 

• Verzorgen aanvraag, uitvoering, en loketfunctie : AOVVT. 

 

 



Eisen subsidieregeling 

 

 

• Transparante offerteprocedure: aanbestedingsprocedure  
klaar! 

• Verantwoordingseisen (accountantscontrole). 

• Voorkomen van staatssteun (stelt eisen aan geldstroom 
route). 

• Aanvullende eisen vanuit branches: administratief systeem  
waarbij werkgever “ontzorgt” wordt. 

 



Route geldstroom 

 



 

  

Sectorplannen 
 
 
Werknemers(perspectief) 
 
Aaldert Mellema 
CNV Zorg 

 



 

  

Trends: 
 
Duurzame inzetbaarheid 
 
Arbeidsmarkfitheid/mobiliteit 
 
Eigenaarschap/zelfsturing/eigen 
verantwoordelijkheid 

 



 

  

Nu trendbreuk: 
 
Groeimarkt wordt krimpmarkt 
 
Arbeidsmarktfitheid /mobiliteit van 
‘luxe’  naar bittere noodzaak voor 
alle geledingen 
 
Eigenaarschap/zelfsturing/eigen 
verantwoordelijkheid krijgt nieuwe 
lading 

 



 

  

Wat te doen? 
 
Duurzame inzetbaarheid blijft 
noodzaak  
 AOW gerechtigde leeftijd > 

 WW duur < 
 nul uren contracten < 

 
Mobiliteit  
 Van werk naar welk ander werk? 

 Binnen of buiten branche 
 Binnen of buiten de sector 

 

 



 

  

Werk verandert: 
 
Meer ambulant werk 
 
Meer zelfsturing/eigen 
verantwoordelijkheid 
 
Nieuwe competenties nodig 

 



 

  

Sectorplannen Zorg 
 
Niet hét antwoord 
Niet dé oplossing 
 
Wel mogelijkheid om: 
 
arbeidsmarkteffecten (sterk) te dempen 
& 
werknemer weerbaar te maken op 
veranderde arbeidsmarkt 



Behoud van werkgelegenheid 

• Sectorale aanpak van belang -> arbeidsmarktbeleid dat  
bijdraagt aan vermindering van werkloosheid en 
bevordering duurzame participatie en werkgelegenheid. 

• Accent op bevorderen instroom jongeren, behoud vakkrachten  
en begeleiding van werk naar werk. 

• SZW stelt 2 x € 300 mln. beschikbaar in 2014 en 2015 
(zgn. Asscher-gelden). 

• Middelen komen beschikbaar als co-financiering voor  
sectoren die met onderbouwde aanpak komen  
(50% draagt sector zelf bij). 

• Sectoren dienen sectoraal beleidsplan in, SZW beoordeelt en  
stelt hoogte subsidie vast. 

 

 





 

“Regionale Sectorplannen” 
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Introductie  RegioPlus 
 

 

• 16 regionale werkgeversorganisaties vormen een 

landelijk dekkend netwerk (ook voor de 35 

arbeidsmarktregio’s) 

 

• Werkgeversorganisaties ondersteunen werkgevers 

bij personeelsvraagstukken zoals bijv.  

o arbeidsmarktonderzoek 

o stimuleren regionale samenwerking 

o bieden van platform voor discussie en 

kennisuitwisseling 

o bieden van instrumenten en diensten ter 

bevordering van strategisch hrm-beleid etc 



1. Totale omvang 67,5 miljoen euro 

 - Verdeeld over 16 regio’s (35 arbeidsmarktregio’s) 

 - Per regio samenwerkingsverband werkgevers en werknemers. 

 

2. Eén format voor alle regio’s 

 - arbeidsmarktanalyse 

 - 2 thema’s (competentieontwikkeling en scholing zittende 
werknemers + instroom jongeren) en 7 maatregelen. 

 

3. Looptijd 2014 en 2015 

 - BBL trajecten tot 2017 

 

Hoofdlijnen regionale sectorplannen 



 

4.  Administratie en uitvoering gezamenlijk 

 - gezamenlijke administratie (portal), backoffice, accountant etc. 

 Eindverantwoordelijkheid blijft bij de regio 
 

5. Stand van Zaken 

 - 4 regio’s in 1e tranche (zijn goedgekeurd en gestart)  

 - 12 regio’s in 2e tranche (zijn gestart of starten binnenkort) 

 

Hoofdlijnen regionale sectorplannen 



Gericht op het ontwikkelen en ondersteunen van kennis, 
competenties en vaardigheden die noodzakelijk zijn ter ondersteuning 
van de transitie in de sector.  (paradigmaverschuiving, van intramuraal 
naar extramuraal, zelfsturende teams, functieverandering). 

Hierdoor kunnen medewerkers behouden blijven voor de sector. 

 

4 maatregelen 

 

Thema 1: Competentieontwikkeling 

Maatregel subsidie 

Competentiescans 50% kosten 

Programma gemiddeld 2 dagen 50% kosten  

Programma gemiddeld 8 dagen 50% kosten + 50% kosten verlet 

Programma gemiddeld 16 dagen 50% kosten + 50% kosten verlet 



Gericht op het om- of opscholen van huidige medewerkers.  

Doel is de arbeidsmarktpositie van de deelnemers te versterken en de 
mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen. 

Doelstelling is tevens de instroom van jongeren tot stand te brengen 
of op niveau te houden. 

 

3 maatregelen 

 

 

Thema 2: Scholing op hogere/andere kwalificaties 

Maatregel subsidie 

Scholing op MBO niveau (BBL-traject) 20% van de loonkosten 

Scholing op HBO niveau (duaal leren) 20% van de loonkosten  

Uitvoering EVC traject 50% van de kosten 



 

 

 

 

 

Aanvraagprocedure  

Stap 1 
 

Bepaal hoe groot het maximale bedrag is dat u in de eerste 
tranche kunt aanvragen 

Stap 2 
 

Bepaal welke maatregelen u wilt inzetten 

Stap 3 
 

Dien een aanvraag in 
(zie website regionale organisatie) (www.regioplus.nl) 

Stap 4 
 

Toetsing van de aanvraag vindt plaats 

Stap 5 
 

Ondertekening van een uitvoeringovereenkomst 



 

 

 

Vragen? 
 



079 323 03 19 
info@regioplus.nl  

www.regioplus.nl 



 

  

USG Restart 
Iedereen is waardevol voor 
de arbeidsmarkt 
Daarom staan we naast onze 
klanten met deskundigheid, 
innovatieve diensten en oprechte 
aandacht om inzetbaarheid te 
vergroten en kansen te creëren 



 

  

Met onze aanpak 
• Ontzorgen wij u maximaal 
• Nemen we belemmeringen weg 

bij uw medewerkers 
• Onderscheiden uw medewerkers 

zich op de arbeidsmarkt 
• Pakken uw medewerkers zelf de 

regie 
 
Zelfregie is de sleutel tot succes! 
www.mijnmobiliteitinzorg.nl 
 

http://www.mijnmobiliteitinzorg.nl/


 

  

Het resultaat 
Uw medewerkers: 

• Hebben bewuste keuzes 
gemaakt 

• Hebben een andere baan of 
kunnen dit alsnog zelfstandig 
realiseren 

• Blijven ambassadeurs van uw 
organisatie 
 

Reactie werkgever: 
“Het was ingrijpend, maar…” 



 

  

Hoe wij het doen 
• Samen gedegen voorbereiden 
• Doen, doen, doen 
• Aanpak en strategie waarmee 

uw medewerkers de 
concurrentie aankunnen 

• Inzet van zeven geïntegreerde 
begeleidingslijnen 

• Betrokken coaches met passie 
voor het vak! 

 



 

  

USG Restart 
Iedereen is waardevol voor 
de arbeidsmarkt 

Daarom staan we naast onze klanten met 
deskundigheid, innovatieve diensten en 
oprechte aandacht om inzetbaarheid te 
vergroten en kansen te creëren 



 

  

Loopbaanbureau 
Matchcare 

 
André van den Eventuin 

 
        Uw partner in mobiliteit en 

outplacement. 



 

  

‘Samen maken we er werk van’ 

 
Reorganisatie 

plan 

Informeer 
personeel 

Versterk je 
P&O 

Pre-mobiel 

Van werk-
naar-werk 

Aan de hand van de ervaringen 
van 51 reorganisaties in 2013 zijn 

vijf domeinen uitgelicht voor 
succesvolle reorganisaties 



 

  

‘Een goede voorbereiding  
is het halve werk’ 

 
     
       Maak het aantrekkelijk mobiel te zijn. 
 

• Sociaal plan; 
• Mobiliteitsmaatregelen; 
• Vervanging bij vertrek. 

 

•Contract 

•Plan van 
aanpak 

Contract 

•Resources 

•Admini- 
stratie 

Voorbereiden 
•Aanzeggen 

•Voorlichten 

Aanzeggen 

•Start  

•Voortgang 

Trajectuitvoer 
•Afsluiten 

•Evaluatie 

Afronding 

Reorganisatie 
plan 



 

  

 ‘Mensen betrekken is mensen 
winnen’ 

 
 
  Zorg dat uw personeel in beweging 
  komt. 
 
 

• Bijeenkomsten; 
• Loopbaanportaal; 
• Nieuwsbrieven; 
• Open en transparent. 

 

Informeer 
personeel 



 

  

‘Een P&O adviseur heeft een belangrijke rol’ 

 
 
  
  Als P&O-functionaris ook actief zijn als   
  loopbaanadviseur. 

 

 

Versterk je 
P&O 



Mobiliteit 
is gewoon!  

 

  

‘Pre-mobiliteit is pure winst’ 

 
  
 
          Ga aan de slag met mobiliteit. 

 

Bij een collega organisatie uit Zaandam  
kon door de inzet van pre-mobiliteit de  
gedwongen mobiliteit bijna helemaal  
voorkomen worden. 

 

Pre mobiel 



 

  

‘Tevredenheid bij verwerven  
nieuwe baan’  

Werk naar 
werk 

Blended Coaching  

Uw 
medewerker 

Trainer Werk- 
gever 

Coach 

eCoach 

Job- 
hunter 



 

  

‘Samen maken we er 
werk van’ 

 
 
 
 

Matchcare, uw partner. 
Andre van den Eventuin  



Maatwerk in landelijk kader  

 Cofinanciering Sectorplannen dwingt tot 

landelijke kader   

 Instellingen hebben behoefte aan 

maatwerk  

 

 Landelijke samenwerkingspartners   

 Randstad HR Solutions  

 Matchcare 

 USG Restart 

 Tempo-Team/Leeuwendaal 

 



4 verschillende trajecten  

 Van werk naar werk trajecten  

 Intensief trajecten van 6 maanden 

 Intensief trajecten van 4 maanden 

 Kort traject van 2 maanden 

 

 

 

 Losse arrangementen 

 sollicitatievaardigheden,  

 mobiliteitsbewustwording en   

 loopbaanadvies & arbeidsmarktoriëntatie 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0QtAy5Z9X2NZ3M&tbnid=4CLfPCFoLJIz5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.krachtenaandacht.nl/dienstverlening/&ei=VtXDU5zpO8THPefOgdgI&bvm=bv.70810081,d.ZWU&psig=AFQjCNGWVm5_V5Bgur_Zz8HpG6N5SE5VGQ&ust=1405429458075083


Deelname   

 Oriëntatie op aanbod  

 Gesprek met mobiliteitsaanbieders 

 Informatiemarkt 

 Website A+O VVT 

 http://www.sectorplanadministratie.nl/mobiliteits

bureaus.html 

 http://www.sectorplanadministratie.nl/mobiliteits

trajecten.html 

 Registratie instelling 

 Aanmelding werknemer  

 

 

 

http://www.sectorplanadministratie.nl/mobiliteitsbureaus.html
http://www.sectorplanadministratie.nl/mobiliteitsbureaus.html
http://www.sectorplanadministratie.nl/mobiliteitstrajecten.html
http://www.sectorplanadministratie.nl/mobiliteitstrajecten.html


VWNW en mobiliteitstrajecten 

 Beschikbare subsidie 32.5 mln.  

 16.000 VWNW  

 7.500 korte arrangementen 

 

 Gobale verdeling  

 VVT 62% 

 GHZ  25% 

 GGZ: 13%  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wS5b1iu_XdTtkM&tbnid=eUGaN5TQAUp37M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nugeld.nl/sparen/3792309/verdeling-welvaart-steeds-oneerlijker.html&ei=HdfDU-7oOsSUOO3QgPAN&bvm=bv.70810081,d.ZWU&psig=AFQjCNEAoTxhq-EEUW0daMd1EFJyAbNhfw&ust=1405429889261993


 

  

Processtappen 
 

1. Oriëntatie aanbod mobiliteitsbureaus 
2. Registratie webportaal 
3. Indienen aanvraag per deelnemer 
4. Afronding aanvraag na traject 
5. Korting op kosten traject 

 

 



Stap 1 oriëntatie en 2 registratie 



Stap 3 indienen aanvraag 



Stap 4 afronding en 5 korting 



 

  

Randstad zorgt 
voor werk 
In en buiten de zorg 
 



 

  

 
 

 



 

  

Randstad zorgt voor werk 
 

 



 

  

Randstad zorgt voor werk 
 
Meer weten? 
 
Kom naar de informatiestand 
 

of 
 

   0800 - 9433766 
   sectorplanzorg@nl.randstad.com 
 



 

  

Corinne van der Salm & Ineke van der Poel 

 Sneller bewegen op de arbeidsmarkt 

Met 
 
en 



 

  

 Introductiefilmpje 



 

  

Anders 

 Slimmer 

  Sneller 
 

 

 

 Zorg werkt 



 

  

• Groter netwerk werkgevers: meer ingangen voor 
gesprekken en (tijdelijke) vacatures 

• Alle niveaus 

• Landelijke dekking 

• Voordelen van twee bureaus, toch maar één 
administratie 

• Maatwerk individueel, kleine groepen 

 

 Tempo-Team Employability & Leeuwendaal 



 

  

‘Het was maatwerk, dat goed paste bij de individuele 
kandidaat.’ 
  
‘We zijn met elkaar om de tafel gaan zitten en daarbij 
hebben ze heel goed naar ons geluisterd.’  
 
‘Ze staan met name dicht bij de arbeidsmarkt, hebben een 
groot netwerk en hebben daardoor veel mogelijkheden.’ 

 

 Quotes van opdrachtgevers 



 

  

 
‘Ik kreeg een andere baan aangeboden en ik mag 
vanavond al op gesprek komen.’ 
  
‘55 jaar: maandag bellen, dinsdag op gesprek, maandag 
beginnen.’ 
  
‘Je krijgt veel meer zelfvertrouwen en durft te bellen en vol 
te houden …’ 

 

 

 Quotes van kandidaten 



• Iedere medewerker op een plek die bij hem/haar past. 

• Baan voor het leven bestaat niet meer, dus: houd 
feeling met de arbeidsmarkt. 

• Individuele aanpak via een ‘op maat’ combinatie van 
coaching en praktische ondersteuning op de 
arbeidsmarkt. 

• Actieve jobsearch én netwerken.  

• Persoonlijke aandacht voor: afscheid nemen, rouw en 
belemmeringen is het meest succesvol!       

Voor meer informatie: www.tempo-team.nl/zorgwerkt 

Email: zorgwerkt@tempo-team.nl 

 Onze visie 

http://www.tempo-team.nl/zorgwerkt
http://www.tempo-team.nl/zorgwerkt
http://www.tempo-team.nl/zorgwerkt


 

  

 

                 
                Vragen? 

 
 


