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Inleiding 
 
De sector bevindt zich in een transitieperiode. Na een lange periode van groei is sinds een paar jaar 

sprake van krimp. Deze krimp doet zich voor in alle werkvelden, met uitzondering van de eerstelijn. 

In 2014 en 2015 is sprake van een behoorlijke uitstoot van personeel. Verwacht wordt dat ook in 

2016 sprake zal zijn van verlies van werkgelegenheid. Het gaat daarbij zowel om overhead (staf, 

management en ondersteunende functies), als functies in de directe zorg. De bezuinigingen op de 

huishoudelijke hulp hebben vooral gevolgen voor de werkgelegenheid voor lager opgeleiden in de 

thuiszorg. Tegelijk met de overheveling van taken op het gebied van ondersteuning en begeleiding 

naar gemeenten is sprake van budgetkortingen, die gemeenten vertalen in hun inkoopbeleid.  

 

Afgezien van krimp is ook sprake van verschuivingen. 24-uurszorg maakt steeds meer plaats voor 

ambulante zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Tegelijkertijd is sprake van meer acute 

zorg/crisisopnamen en een grotere zorgzwaarte van opgenomen patiënten. In de curatieve zorg is 

de invloed van nieuwe zorgtechnologie en ICT groot. Naast schaalvergroting en concentratie is ook 

sprake van deconcentratie (anderhalve lijnszorg) en de ontwikkeling van een meer fijnmazig 

netwerk van gespecialiseerde onderzoeks- en behandelfaciliteiten, die als satellieten vanuit de 

ziekenhuizen ontstaan. Dit heeft gevolgen voor het totale zorglandschap en daarmee ook voor de 

daarin werkzame professionals.  

 

De ontwikkelingen in de sector staan niet op zich. De samenleving verandert. De economie herstelt. 

De bevolking vergrijst en ontgroent. Deze dubbele vergrijzing is het meest voelbaar buiten de 

Randstad. De invloed van ICT op de samenleving groeit. Kennis veroudert snel en is tegelijkertijd 

gemakkelijker te ontsluiten. Het Angelsaksisch denken maakt in toenemende mate plaats voor het 

Rijnlands denken, dat beter past bij de cultuur van Oost-Nederland. Deze ontwikkelingen hebben 

gevolgen voor de personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn, die bij uitstek een regionaal 

karakter heeft.  

 

De vereniging heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de ontwikkeling van een door de 

sector zelf gedragen regionaal arbeidsmarktbeleid. Parallel daaraan zijn externe stakeholders 

geïdentificeerd en verbindingen gelegd, waarvoor middels ondertekening van sectorpacten ook 

bestuurlijk commitment is verkregen. De lijnen zijn open, maar het gezegde: ‘The proof of the 

pudding is in the eating’ geldt ook hier. In de praktijk moet zichtbaar worden of de aangegane 

verbindingen in de praktijk leiden tot oplossing van personele knelpunten; een goede aansluiting 

van het onderwijs op de beroepspraktijk; een gezonde bedrijfstak die medewerkers een gezonde 

werkomgeving biedt; duurzaam inzetbare medewerkers. En een sector die haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid serieus neemt en daarop aanspreekbaar is. Met andere woorden, een sector 

van waarde.  

Het verenigingsbeleid is enerzijds reactief, d.w.z. dat ingespeeld wordt op de feitelijke 

ontwikkelingen, anderzijds ook proactief. Dat wil zeggen dat gezocht wordt naar manieren om 

mede vorm te geven aan gewenste ontwikkelingen. In een transformatietijdperk is het doortrekken 

van ontwikkelingen uit het verleden naar de toekomst niet zinvol. Zo’n periode vraagt ‘omdenken’ 

d.w.z. onderzoek naar mogelijke alternatieve werkelijkheden, die nieuw inzicht verschaffen. Voor 

de vereniging is dat transformatiedenken komende jaren leidend. Daarmee wordt voortgebouwd op 

de weg die in 2014 is ingeslagen met de introductie van het begrip waardensturing. Dit heeft geleid 

tot de vaststelling van een viertal kernwaarden: verbindend, integer, vakbekwaam en effectief. Het 

bestuur van de vereniging wil daarom in 2016, samen met de leden, een koers voor de komende 

jaren gaan bepalen. Daarbij is het uitgangspunt dat de gezamenlijkheid van de reis belangrijker is 

dan het doel. Dit vanuit de aanname dat een doel alleen bereikt kan worden door op weg te gaan, 

waarbij elke stap telt. Voor het jaar 2016 is daarmee enerzijds een voortzetting voorzien van de 

huidige koers en daarbij behorende activiteiten (going concern). Anderzijds wordt een 
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fundamentele herbezinning op het vraagstuk van de toekomstige personeelsvoorziening in de regio 

meegenomen en de daaruit voortvloeiende rol die de vereniging daarin zou kunnen gaan spelen. 

Transformeren is innoveren. De wens om komend jaar samen met de leden een traject te doorlopen 

om die transformatie-agenda, waar het gaat om arbeidsmarktvraagstukken, concreet te maken, 

raakt de kern van het bestaansrecht van de vereniging. 

In het ‘going concern’ ligt het accent komend jaar op het thema employability. Zijn we in staat om 

werkzekerheid in plaats te stellen van baanzekerheid? Kunnen boventallige medewerkers elders aan 

de slag geholpen worden? Kan beter gebruik gemaakt worden van het beschikbare potentieel? 

Kunnen we de inzetbaarheid van medewerkers vergroten? Zijn we in staat om jongeren te blijven 

interesseren voor de sector? Kunnen we medewerkers stimuleren zelf de regie te pakken als het 

gaat om de invulling van hun toekomstige loopbaan? 

De vereniging onderscheidt 4 subregio’s: Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht en Stedendriehoek 

(inclusief Noordwest-Veluwe). De activiteiten binnen de diverse programmalijnen zijn generiek van 

toepassing op alle subregio’s en werkvelden. Toch wordt het van belang geacht bij concrete 

uitwerking daarvan sterker in te spelen op regio-specifieke behoeften en daarbij relevante 

stakeholders. Verschillen in dekkingsgraad leiden ertoe dat de stem van de vereniging in de diverse 

regio’s verschillend klinkt en ook anders wordt gehoord. Het geluid kan sterker klinken naarmate de 

dekkingsgraad hoger is. Tegelijkertijd vraagt dat meer aandacht voor de diversiteit onder de leden. 

In de regio Stedendriehoek/Noordwest-Veluwe bestaat de meeste ruimte voor verhoging van de 

dekkingsgraad. In z’n algemeenheid geldt dat de dekkingsgraad van de vereniging in de 

welzijnssector nog laag is, terwijl ook de eerstelijn (gezondheidscentra. apothekers, 

fysiotherapeuten, verloskundigen, psychologen, psychiaters, huisartsen en andere eerstelijns 

professionals) nog onvoldoende is aangehaakt.  

De verenigingsactiviteiten zijn ingedeeld in vier programmalijnen die hierna verder worden 

toegelicht.  

1. Strategisch arbeidsmarktbeleid 

2. Werven met beleid 

3. Kwalificeren voor zorg en welzijn 

4. Duurzame inzetbaarheid 

Een overkoepelende doelstelling voor de activiteiten die de vereniging 

binnen de vier programmalijnen zal uitvoeren is lastig. De gekozen 

kernwaarden zijn wat dat betreft wellicht de beste kapstok. 

 We willen werkgevers in de sector zowel onderling met elkaar 

verbinden (netwerkgedachte), als extern verbinden met relevante 

stakeholders. 

 We zijn ervan overtuigd dat de intrinsieke motivatie van iedereen die verbonden is met de 

sector zorg en welzijn een bindend element is dat voor het transformatieproces van belang is. 

 We denken dat aandacht voor vakbekwaamheid – op alle niveaus – key-factor is in de 

transformatie. 

 We zijn van mening dat we een goede bijdrage kunnen leveren aan de effectiviteit van de inzet 

van menskracht en middelen op thema’s die verband houden met personeel en organisatie. 

 

  



  

4/8 

1. Strategisch arbeidsmarktbeleid  

 

Zoals eerder is aangegeven staat de werkgeversvereniging voor een waardengedreven aanpak van 

arbeidsmarktvraagstukken. Onderzoek naar relevante ontwikkelingen past daarbinnen. De 

vereniging rekent het tot haar taak om zowel instellingen als externe stakeholders te ondersteunen 

bij de ontwikkeling van hun strategisch arbeidsmarktbeleid door informatie te verzamelen en te 

ontsluiten; door instellingen verder te faciliteren bij de ontwikkeling van een eigen strategisch 

personeelsbeleid en daarop afgestemd deelbeleid (opleidingsbeleid, wervingsbeleid, beleid 

duurzame inzetbaarheid), alsook door samen met kennisinstellingen onderzoek te doen naar 

relevante ontwikkelingen binnen het HRM-domein.  

 

Een belangrijke succesfactor voor de kracht van de inmiddels door de vereniging opgebouwde 

strategische netwerken is de continuïteit, zowel in beleid als in de personele en bestuurlijke sfeer. 

Daarmee heeft de organisatie zich tot een betrouwbare, vaste partner weten te ontwikkelen. Dit 

wordt door de leden en externe stakeholders erkend en gewaardeerd. De kracht van de vereniging 

zit in de gemeenschappelijke en gedeelde waarden. Niet voor niets is gekozen voor een 

verenigingsmodel.  

 

In RegioPlus-verband wordt samengewerkt met de andere regionale werkgeversverenigingen. 

Daarbij gaat het om kennisdeling, gezamenlijke belangenbehartiging en gezamenlijke 

beleidsontwikkeling. RegioCoöp is als coöperatieve vereniging in het leven geroepen om ook op 

uitvoerend niveau, voor gezamenlijke rekening en risico, activiteiten uit te kunnen voeren met een 

hogere kwaliteit en lagere kosten.  

 

De vereniging wil in 2016 in een dialoog met de leden ook komen tot een transformatieagenda op 

het gebied van arbeidsmarkt en personeelsvoorziening. Daaruit moet ook duidelijk worden waar zij 

de komende jaren van toegevoegde waarde kan zijn.  

 

 

2. Werven met beleid  

 

Ondanks de daling van de werkgelegenheid in de sector, is juist nu behoefte aan een actief 

wervingsbeleid. Zo moet vervanging gezocht worden voor het toenemend aantal medewerkers dat 

de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Schoolverlaters treden toe tot de arbeidsmarkt. Als gevolg 

van de transities gaan op de ene plek banen verloren, terwijl elders nieuwe functies ontstaan. Door 

de onzekerheid over de toekomst kiezen veel organisaties ervoor alleen dienstverbanden voor 

bepaalde tijd aan te bieden. In het kader van sociale plannen bieden werkgevers boventallige 

medewerkers ondersteuning bij het vinden van ander werk. Loopbaanadviseurs van ZorgSelect 

ondersteunen hen daarbij via individuele of collectieve trajecten. Daarbij wordt zo nodig 

samengewerkt met externe partijen. Werkgevers willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen door zich in te spannen om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te 

bieden. ZorgSelect faciliteert dit. 

 

Werkzoekenden kunnen relevante vacatures vinden bij ZorgSelect. Aan de vacaturesite is een CV-

bank gekoppeld, waarin werkzoekenden hun digitale portfolio kunnen invullen en bewerken en 

daardoor ook gemakkelijker kunnen solliciteren. Werkgevers kunnen op hun beurt geschikte 

kandidaten uit de CV-bank filteren. De CV-bank bevat een doelgroepenmodule, waarmee 

werkgevers intern gedefinieerde doelgroepen kunnen matchen met baanopeningen in de eigen 

organisatie. Door deze onderling met elkaar te koppelen, ontstaat een gezamenlijke talentenbank. 

Tevens is een koppeling aangebracht met het vacatureregistratiesysteem van het werkplein. In 2016 

worden zo’n 2.500 vacaturemeldingen verwacht en wordt een groei van het gebruik van de 
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talentenbank voorzien. Specifiek voor de werving van hoger opgeleiden wordt – samen met andere 

regio’s – een landelijke site (zorgtopbanen.nl) ontwikkeld. 

 

Bij door ZorgSelect uitgevoerde loopbaantrajecten gaat het vooral om 2e spoor trajecten. Bij 

grotere opdrachten – veelal samenhangend met een dreigend collectief ontslag - wordt waar nodig 

en gewenst samengewerkt met externe partijen. Oplossingen dienen veelal intersectoraal en via 

(sub)regionale samenwerking te worden gevonden. Door een actieve rol te spelen bij de opzet en 

uitbouw van intersectorale mobiliteitsnetwerken wordt bijgedragen aan werk-naar-werktrajecten. 

Tevens wordt bezien op welke wijze P&O-ers binnen hun eigen organisatie geholpen kunnen worden 

op het vlak van loopbaanadvisering/begeleiding van medewerkers. Gezien de groeiende 

personeelstekorten bij Duitse zorginstellingen ligt ook in grensoverschrijdende samenwerking een 

mogelijke oplossing voor boventalligheid aan de Nederlandse kant van de grens. De 3e tranche 

sectorplannen, gericht op intersectorale mobiliteitsbevordering, bieden hiervoor mogelijkheden. De 

vereniging heeft als hoofdaanvrager voor het 3e tranche sectorplan Twente een bijzondere 

verantwoordelijkheid genomen. In de Achterhoek is sprake van een rol als mede-aanvrager. In de 

regio Stedendriehoek wordt aangehaakt bij de activiteiten van Werkend Stedendriehoek; in de regio 

IJssel-Vecht wordt enerzijds verbinding gezocht met het sectorplan voor Ommen/Hardenberg, 

anderzijds met de mobiliteitsnetwerken in de omgeving Zwolle/Kampen.  

Verwacht wordt dat op termijn de vraag naar medewerkers in de directe patiëntenzorg weer zal 

toenemen. Dat betekent dat het van groot belang is dat voldoende jongeren kiezen voor een 

opleiding gericht op de sector zorg en welzijn. Bij de activiteiten op het gebied van beeldvorming is 

daarom sprake van 3 speerpunten:  

1. Beïnvloeding van het beeld over de sector bij het algemeen publiek. Daarin past de PR-

campagne rond de Week van Zorg en Welzijn, die wordt afgesloten met een landelijke Open 

Dag.  

2. Activiteiten gericht op het stimuleren van beroepstrots onder professionals. 

3. Voorlichting aan scholieren en studenten in het kader van beroepenoriëntatie via 

lespakketten, gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages en voorlichtingsbijeenkomsten.  

 

3. Kwalificeren voor zorg en welzijn 
 

De sector zorg en welzijn verandert in een hoog tempo. In de toekomst worden andere kwaliteiten 

gevraagd, worden accenten anders gelegd en moet rekening worden gehouden met een toenemende 

invloed van technologie. Het initieel onderwijs moet hierop inspelen. Het betekent ook dat het 

belang van na- en bijscholing toeneemt. (Door)scholen binnen de werksetting wordt belangrijker, 

terwijl de beroepspraktijkvorming ook voor het initieel onderwijs van belang is.  

De in oktober 2015 gehouden conferentie ‘Van transitie naar transformatie’ moet leiden tot een 

gezamenlijke meerjarenagenda. De belangstelling voor kennisuitwisseling en samen ontwikkelen 

(co-creatie) neemt toe. Het landelijke Zorgpact biedt mogelijkheden tot versnelling en versterking 

van de aansluiting onderwijs-werkveld. Signalen kunnen snel worden doorgegeven en gemakkelijker 

worden geadresseerd. Waar scholingsbehoefte en stagecapaciteit in het verleden nogal ad hoc en 

fragmentarisch werden opgepakt, stellen organisaties nu de vraag hoe ze de ontwikkeling van 

medewerkers beleidsmatiger kunnen verankeren en aanpakken.  

Vanuit het verenigingsbureau wordt vooral ingezet op het verbinden van partijen, al wordt in 

toenemende mate ook een beroep gedaan op de vereniging om een inhoudelijke bijdrage te leveren 

aan de discussie over de inhoud van het curriculum en de gewenste ontwikkeling daarvan.  
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De sector is via werkveld-adviescommissies en adviesraden betrokken bij het onderwijs. In de 

afgelopen jaren is een sterke overlegstructuur opgebouwd. Naast een strategisch overleg op 

bestuurlijk niveau, organiseert de vereniging periodiek ook overleg tussen sectordirecteuren 

(mbo/hbo) en werkveld (hoofden HRM/Opleidingen). Op meer operationeel niveau vindt 

inhoudelijke afstemming tussen onderwijs en werkveld plaats in de afzonderlijke subregio’s. 

Een optimale combinatie tussen theorie en praktijk kan mede tot stand komen wanneer 

vakdocenten van onderwijsinstellingen voldoende voeling met de praktijk hebben. Daarvoor bestaan 

meerdere mogelijkheden: door combinatiefuncties te creëren, door docenten regelmatig 

praktijkstages te laten lopen en door gastdocenten vanuit het werkveld lessen te laten verzorgen.  

Informeel leren (ook wel werkplekleren genoemd) is een fenomeen dat steeds meer opgeld doet in 

de regio. Er zijn inmiddels verschillende methodieken en theorieën die toegepast worden binnen 

het onderwijs en het werkveld. In dat kader wordt ook gesproken over certificeren van informeel 

leren. 

Op meerdere plaatsen werken instellingen en scholen samen aan nieuwe samenwerkingsvormen. 

Het Zorgtrainingscentrum in Zwolle (RIF-project) is daarvan een voorbeeld. Ook de Twentse 

Zorgacademie (in september 2015 geopend) is ontstaan uit een samenwerking tussen 

zorginstellingen, bedrijfsleven en scholen (mbo/hbo). Ook elders zoeken zorginstellingen op het 

vlak van technologische innovatie en de training van studenten en professionals verbindingen met 

het bedrijfsleven en onderwijsveld. Het fieldlab gehandicaptenzorg in Apeldoorn is daarvan een 

voorbeeld. Ook de Care Academy Veluwe en de innovatie-hubs uit de Achterhoek passen in dit 

rijtje. Hierdoor ontstaan ook nieuwe, alternatieve stagevormen. 

Samen met het onderwijsveld wordt een aanvraag voorbereid voor toekenning van middelen uit het 

mbo-innovatiefonds om het open leerplatform verder uit te kunnen bouwen. Tot de doelgroepen 

behoren zowel studenten en gediplomeerde beroepskrachten als vrijwilligers en mantelzorgers. Het 

open leerplatform wordt tevens uitgebreid met kennisgroepen om kennisdeling tussen professionals 

te faciliteren.  

 

Afgelopen jaren is de instroom in de opleidingen gestaag toegenomen. De uitvalpercentages zijn in 

vergelijking met het landelijk gemiddelde laag. Het arbeidsmarktperspectief in de sector is sterk 

veranderd, waardoor het aantal BBL-plekken is gedaald en de stagecapaciteit onder druk staat.  

Gezocht wordt naar manieren om stagematching beter en effectiever te organiseren, terwijl tevens 

wordt ingezet om een oplossing te vinden voor acute knelpunten bij het vinden van voldoende 

stageplaatsen. 

Het werkveld is sterk in ontwikkeling. Dat vraagt ook van opleidingsinstellingen aanpassing van de 

curricula. De basis is gelegd middels gezamenlijk georganiseerde bijeenkomsten rond Focus op 

Vakmanschap. Ook binnen het hbo is sprake van vernieuwing en flexibilisering. Terwijl via AD-

trajecten het gat tussen mbo en hbo kan worden gevuld. Ondernemersvaardigheden zijn 

belangrijker en krijgen meer aandacht in de opleiding. Ook cross-overs tussen opleidingen 

(multidisciplinaire samenwerking via gezamenlijke stage-opdrachten) komen vaker voor. 

Buitenlandse stages passen in de roep om een bredere blik. In samenwerking met een aantal Duitse 

partners wordt een grensoverschrijdend project vormgegeven waarbij ook stageplaatsen worden 

gecreëerd in Duitsland. 
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4. Duurzame Inzetbaarheid 
 

Van zowel werkgevers als werknemers wordt steeds meer verwacht dat zij verantwoordelijkheid 

nemen voor inzetbaarheid. Dat is de reden dat beleid duurzame inzetbaarheid al jaren een van de 

speerpunten is van WGV Zorg en Welzijn. Het ’Huis van Werkvermogen’ vormt hiervoor de basis.  

 

De vereniging ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling en uitrol van integraal 

gezondheidsbeleid. Daarbij wordt samengewerkt met regionale ziektekostenverzekeraars, die ook 

financieel bijdragen aan gezondheidsbevorderende maatregelen. Inmiddels maakt 2/3 van de leden 

gebruik van de mantelcontracten die de vereniging met ziektekostenverzekeraars heeft gesloten. 

Met een aantal dienstverleners zijn afspraken gemaakt over dienstverlening op dit terrein 

(arbeidsdeskundig onderzoek en advies, juridische ondersteuning, training/coaching en 

procesbegeleiding). Regionale netwerken van arbo- en verzuimcoördinatoren worden gefaciliteerd. 

Ook Gezond & Zeker activiteiten komen hier aan de orde. De groei van zelfsturing en zelforganisatie 

heeft gevolgen voor de wijze waarop verzuim en verzuimbeleid kan worden aangepakt. Dit is een 

bijzonder aandachtspunt.  

 

Veiligheid is niet alleen voor medewerkers, maar ook voor cliënten een belangrijk thema. Met het 

oog daarop is in de regio Haaglanden een waarschuwingsregister ontwikkeld. Het 

waarschuwingsregister is het sluitstuk van beleid dat erop gericht is te voorkomen dat medewerkers 

die elders in de fout gegaan zijn, opnieuw in de sector aan de slag kunnen, zonder dat hiervoor 

voldoende veiligheidsmarges zijn ingebouwd. Afhankelijk van de behoefte onder de leden zal de 

vereniging een actieve rol gaan vervullen bij de introductie van dit systeem in Oost-Nederland. 

 

Wendbaarheid van professionals is nodig in het licht van de vele transities in de sector. Dit betekent 

dat zowel instellingen als professionals onderling verbinding moeten zoeken. Regionale poolvorming 

kan daar wellicht een bijdrage aan leveren. De vereniging faciliteert het proces om te komen tot 

beleid op dit punt, maar zal geen verantwoordelijkheid nemen voor beheer/uitvoering op dit vlak.  

 

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector zorg en welzijn te vergroten zijn, in 

het kader van de 1e en 2e tranche, sectorplannen opgesteld en in uitvoering genomen. De vereniging 

heeft 4 regionale sectorplannen in uitvoering, waarbij het gaat om scholing van zittend personeel 

en het creëren van extra opleidingsplaatsen. Verwacht wordt dat het aantal medewerkers dat met 

inzet van de sectorgelden geschoold wordt, zal toenemen van 5.000 (stand eind 2015) naar 7.500.  

 

De verschuiving van professionele zorg naar informele zorg leidt ertoe dat medewerkers in hun 

privésfeer extra worden belast met mantelzorgtaken. Medewerkers in zorg en welzijn hebben hier 

bovengemiddeld mee van doen. Het is daarmee in het belang van werkgevers om in hun HRM-beleid 

nadrukkelijk aandacht te schenken aan de combinatie werk-privé en mogelijke overbelasting van 

medewerkers als gevolg van mantelzorg. Gestreefd wordt naar een verdere uitbreiding van het 

aantal instellingen dat het Mezzo-keurmerk mantelzorgvriendelijke organisatie behaalt. Uit 

onderzoek onder de leden bleek dat sprake is van een grote informatiebehoefte over mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en maatschappelijk ondernemen. Vrijwilligerswerk is in meerdere opzichten van 

belang. De druk op vrijwilligers neemt toe. De afhankelijkheid van vrijwilligers groeit eveneens. Dat 

betekent dat aandacht geschonken dient te worden aan de werving van vrijwilligers en dat hun 

(blijvende) inzetbaarheid een factor is waarop gestuurd moet worden.  

 

Om de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt te vergroten, hebben 

kabinet en sociale partners landelijk afspraken gemaakt. Vanuit hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid geven veel zorg- en welzijnsinstellingen aan zich te willen inspannen om deze 

doelgroep een passende functie te bieden. Daarnaast heeft een groot aantal werkgevers SROI-
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verplichtingen naar gemeenten. Van mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, wordt steeds 

vaker een tegenprestatie verwacht, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, dat een opstap zou kunnen 

vormen naar betaald werk. Organisaties in de sector zorg en welzijn zijn als maatschappelijke 

onderneming, veelal ook bereid (beschutte) werkplekken te bieden voor mensen die niet (meer) in 

aanmerking komen voor doorstroom naar een betaalde baan, maar op deze wijze sociaal actief 

kunnen blijven. Om kennis over deze thema’s te ontsluiten en te voorzien in de informatiebehoefte 

bij de leden wordt een digitale etalage ontwikkeld.  

 

 

Bestuur en organisatie, kosten en financiering 

 

WGV Zorg en Welzijn is een vereniging. Dat wil zeggen dat de ledenvergadering het hoogste orgaan 

is. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden, terwijl de directeur van het verenigingsbureau 

op basis van een directiestatuut uitvoering geeft aan het werkplan. Ook de begroting wordt op 

voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld. Statutair is vastgelegd dat het 

bestuur bestaat uit eindverantwoordelijke bestuurders van lidinstellingen. Gezien de grote 

dynamiek binnen de sector en de diversiteit aan ontwikkelingen binnen de afzonderlijke 

werksoorten is gekozen voor een breed samengesteld bestuur. Continuïteit in relaties en contacten 

is voor de vereniging een belangrijk middel om invulling te geven aan haar doelstellingen. De 

vereniging wil een vaste, betrouwbare partner zijn voor leden, alsook voor externe relaties. 

 

Flexibiliteit en toekomstgerichtheid zijn belangrijke criteria voor de aansturing van de 

bureauorganisatie, waarbij gewerkt wordt volgens de kernwaarden verbindend, integer, 

vakbekwaam en effectief. Uitgegaan wordt van een beperkte groei van de bureauorganisatie i.v.m. 

de uitvoering van een aantal (tijdelijke) projecten.  

 

Het verenigingsbureau is gehuisvest in een bedrijfsverzamelgebouw in Deventer. De omvang van het 

werkgebied is zodanig dat reistijden vanuit Deventer naar overlegsituaties of bijeenkomsten in de 

onderscheiden subregio’s als belastend worden ervaren. Vandaar dat het mogelijk is gemaakt om 

locatie-onafhankelijk te werken.  

 

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat. Meevallende kosten en hogere inkomsten 

zijn daar debet aan. Bij de opstelling van de begroting 2015 is uitgegaan van een bestendiging van 

de ingezette koers, waarbij een scherpe monitoring van de ontwikkeling van kosten en opbrengsten 

tijdige bijsturing mogelijk maken.  

 

De personele krimp van de aangesloten instellingen zal leiden tot een daling van de contributie-

inkomsten. Gezien de budgettaire druk op de sector is er opnieuw voor gekozen de 

contributietarieven niet te verhogen. Compensatie is derhalve alleen mogelijk als gevolg van een 

uitbreiding van het ledenbestand. De besparingen die gerealiseerd zijn met de verdere digitalisering 

van ZorgSelect maken het mogelijk de tarieven voor het gebruik van de vacatureservice niet te 

verhogen. De dienstverlening door ZorgSelect gaat uit van kostenneutraliteit. 

 

De begroting 2016 gaat uit van 2,3 mln. euro aan totale exploitatiekosten, waarvan iets meer dan 

20% wordt gedekt via de contributiebijdrage. De overige inkomsten hangen samen met betaalde 

dienstverlening en overige inkomsten. Het sociaal normvermogen van de vereniging is toereikend 

om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Ook in 2016 is een sluitende exploitatie voorzien. 

De vereniging kan rekenen op een financiële bijdrage van VWS (via Stichting RegioPlus) in het kader 

van ‘Koersen op Kansen’ 2016-2020. Dit ten behoeve van de uitvoering van activiteiten binnen de 

verschillende programmalijnen. Het aandeel van de totale exploitatiekosten dat afhankelijk is van 

subsidie-inkomsten blijft met 36,9% binnen de intern vastgelegde kaders (maximaal 40%). 


