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De druk op de zorg- en welzijnssector is groot.  

WGV Zorg en Welzijn (WGV) wil haar dienstverlening 

zo optimaal mogelijk laten aansluiten om de zorg- en 

welzijnssector goed te ondersteunen in deze lastige tijd. 

De ontwikkelingen ten gevolge van corona, bieden ook 

nieuwe kansen. Na de eerste “Covid-19”-piek, is onder de 

leden een behoeftepeiling gehouden die een zeer hoge 

respons heeft gekregen. Ook zijn er diverse gesprekken 

gevoerd met onze bestuurders en hoofden HRM over de 

dienstverlening en prioritering van activiteiten bij WGV. 

Onze uitdagingen 
De komende jaren lopen de arbeidstekorten nog meer 

op. Voor sommige functies zal een tekort van circa 

30% ontstaan. Arbeidstekort is een probleem dat vele 

oorzaken kent. Namelijk door: 

•	 Toename van de zorgvraag;

•	 Vergrijzing van het arbeidspotentieel;

•	 Onvoldoende inzet van zorgtechnologie;

•	 Werkgeverschap dat een andere vorm van  

leiderschap1 vraagt. 

 

Onze aanpak, onze speerpunten 

Ten behoeve van de aanpak van de problemen in de 

arbeidsmarkt heeft WGV de volgende speerpunten 

benoemd:

•	 Arbeidsmarkt en de nieuwe ontwikkelingen, zoals; 

versnelde zij-instroom;

•	 De medewerker centraal (behoud en ontwikkeling); 

•	 Leiderschap (behoud en goed werkgeverschap); 

•	 Zorgtechnologie en innovatie; 

•	 Anders werken op de werkvloer door 

samenwerkingsverbanden;  

•	 Contractuitbreiding;  

•	 Innovatieve tools. 

1  Commissie Werken in de Zorg noemt dit Anders Besturen.

Voorwoord Missie, Visie en Droom
Missie 
WGV is het kenniscentrum, de verbinder en 

bruggenbouwer op het gebied van regionale 

arbeidsmarktvraagstukken voor de sector Zorg en Welzijn 

in Oost-Nederland. Wij bevorderen goed werkgeverschap 

en zetten ons in voor duurzaam inzetbare professionals. 

Dit alles om goede behandeling en begeleiding, nu 

en in de toekomst, te kunnen blijven borgen. Dit 

doen we door regionaal de krachten te bundelen 

met brancheorganisaties, overheid, opleidings- en 

onderzoeksinstellingen. Zo bevorderen we synergie en 

bouwen we aan de arbeidsmarkt van morgen.  

 

Visie  
WGV wil de samenwerking tussen de instellingen en 

branches binnen de sector zorg en welzijn de komende 

tijd verstevigen. Ook wil WGV de samenwerking 

met cruciale partners zoals opleidingsinstellingen, 

gemeenten en verzekeraars verder versterken.  

Er is nog veel winst te behalen door de uitwisseling  

van kennis, goede praktijkervaringen en door  

elkaar nog meer te inspireren. Hierbij richten we  

ons primair op arbeidsmarktvraagstukken die om 

gezamenlijke en innovatieve antwoorden vragen. 

WGV zal zich ontwikkelen tot een toonaangevende 

belangenvereniging die bereid is buiten de kaders 

te denken en te werken. Op deze manier kunnen wij 

vraagstukken zoals; de toenemende krapte op de 

arbeidsmarkt en continuïteitsvraagstukken het hoofd 

bieden.

Onze gezamenlijke droom  

Onze gezamenlijke droom is dat in ons toekomstige 

zorgstelstel een goede relatie tussen de cliënt en de 

zorgprofessional als leidend principe voor de besturing, 

organisatie en grondhouding centraal staat. Alles is gericht 

om deze relatie optimaal te ondersteunen en te faciliteren.  

WGV ondersteunt en faciliteert de werkgevers om deze 

droom waar te maken.  

Van financieringsgericht naar keten gedreven  

Het ideale zorgstelsel is ketengericht, kent geen 

schotten en is niet langer gericht op ziekte maar 

juist op de gezondheid en welzijn van de burger. Het 

financieringssysteem geeft hierin ruimte en stimuleert 

deze ontwikkeling. Alle overbodige bureaucratie is 

gesaneerd en met 40% gedaald.
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Door de effecten van corona op de economie zijn er 

belangrijke verschuivingen op de arbeidsmarkt. Er komt 

veel arbeidspotentieel beschikbaar uit de krimpsector. 

Ten behoeve van versnelde instroom in groeisectoren 

heeft het kabinet een budget ter beschikking gesteld voor 

het instellen van zgn. mobiliteitsteams in de regio. Doel 

hiervan is om vanuit deze krimpsector versnelde instroom 

te laten plaatsvinden in o.a. de zorg. Dit is een unieke kans 

om het arbeidstekort aan te pakken. WGV zal de regio’s 

hierbij ondersteunen en faciliteren. Daarnaast is er ook alle 

aandacht voor het behoud van deze mensen.

 

Slimme HR-netwerken 
WGV wil het behoud in de zorg stimuleren en inspireren 

door de HR-functie in de instellingen optimaal te 

ondersteunen. Ten behoeve van verbinding en versterking 

op operationeel niveau zullen daarvoor in elke regio HR-

netwerken worden opgezet. Deze HR-netwerken worden 

tevens gekoppeld aan de regionale contactpunten. 

Door deze regionale infrastructuur kunnen instellingen 

makkelijker kennis delen en kennis uitwisselen. 

Kennis deling, leren en verbinden 
Daarnaast zal WGV de focus hebben op het verzamelen, 

valideren en verspreiden van goede praktijkvoorbeelden. 

Dit zal gebeuren door het maken van heldere overzichten 

op WGV Kennisnet. De insteek zal met name zijn om 

praktijkervaringen uit te wisselen. Er zijn veel kennissites, 

maar hierin ontbreekt het ‘leren van elkaar’ en het 

‘verbinden met elkaar’.   

Samenwerken 
Waar mogelijk, zal WGV ook dit jaar samenwerken met 

partners en stakeholders. Op regionaal niveau zijn dit met 

name gemeenten in de provincies Overijssel en een deel 

van Gelderland, de provincies Overijssel en Gelderland, het 

UWV en de onderwijsinstellingen in het werkgebied van 

WGV. Op landelijk niveau wordt samenwerking gezocht 

met collega-werkgeversverenigingen, Regioplus en de 

ministeries van VWS en Sociale Zaken. Ook zal, voor zover 

wenselijk voor onze leden, verbinding worden gezocht met 

brancheverenigingen en kennisinstituten.

 

De kracht van preventie 
WGV zal zich tenslotte de komende jaren meer mengen 

in de maatschappelijke discussie over preventieve zorg en 

het preventieakkoord. De verschuiving naar preventieve 

zorg heeft positieve effecten op het arbeidstekort en de 

gezondheid van potentiële toekomstige zorgvragers. Een 

bijdrage leveren aan de maatschappelijke oriëntatie op 

gezondheid is een verantwoordelijkheid die we allen op 

ons moeten nemen en waar we een voorbeeld moeten zijn 

voor de generaties die na ons komen.

Regie bij zorgprofessional 
De zorgprofessional heeft de regierol en bepaalt samen 

met de cliënt wat deze nodig heeft en stelt de ‘vraag 

achter de vraag’. Ook de focus van deze professional is 

primair gericht op het welzijn van de cliënt. Vervolgens 

wordt er gekeken naar zaken als ziekte of andere 

belemmerende factoren voor het welzijn. Er zijn voldoende 

zorgmedewerkers en zij zijn in deze nieuwe rol goed 

opgeleid, werken goed samen en krijgen hierin optimale 

ondersteuning. De samenwerking wordt zowel vanuit de 

eigen organisatie als vanuit het sociale domein ten aanzien 

van gezondheidsinterventies samen vormgegeven. 

Het juiste imago 
Zorgmedewerkers hebben optimale ontwikkelings- 

mogelijkheden. Vanwege de goede regionale en keten- 

gerichte samenwerking in de zorg is er optimale mobiliteit 

en is er veel onderlinge uitwisseling van personeel. Cao’s 

zijn niet langer een beperking. De zorgprofessional is  

vitaal en trots op zijn/ haar werk. Op alle niveaus worden 

ze erkend in hun rol en wordt er goed naar hen geluisterd. 

Zowel door de eigen organisatie als door de lokale en lan-

delijke politiek. Zij hebben een belangrijke rol en positie in 

onze samenleving en voegen waarde toe in levens, sociale 

netwerken en de samenleving als geheel. Het werk heeft 

grote maatschappelijke betekenis en is erg zinvol. Hierdoor 

willen mensen graag in de zorg werkzaam zijn. 

Zorgmedewerker centraal 
In 2021 zal WGV inzetten op thema’s die de aanpak van het 

arbeidstekort en behoud het hoofd moeten gaan bieden. 

Er is in de regio’s al veel op dit gebied ontwikkeld, maar 

het landt echter nog onvoldoende in de organisaties zelf. 

Een belangrijke ontwikkeling is dat we aan de vooravond 

staan van emancipatie van de zorgmedewerker. De 

zorgmedewerker zal veel meer centraal komen te staan. 

Andere inrichting WGV 
Om beter aan te sluiten op deze ontwikkeling zal het  

bureau van WGV op een andere wijze worden ingericht. De 

regio-coördinatoren worden sterker gepositioneerd. Ook 

de loopbaanadviseurs en het team Onderwijs krijgen een 

belangrijke rol in de versterking van de regio’s. Daarbij zal 

ook relatiebeheer een andere invulling krijgen. De stuur-

groepen in de regio’s zijn daarbij een belangrijk strategisch 

platform ten aanzien van de verbinding met de instellingen. 

De RAAT (Regionale Aanpak Tekorten in de zorg) komt  

in Oost-Nederland in een fase van verduurzaming en  

verbreding naar overige branches in de zorg. Onze WGV 

regio-coördinatoren zijn in deze stuurgroepen belangrijke 

ambassadeurs en verbindingsschakels.

VOOR ALLE 
HELDEN IN ZORG 

& WELZIJN
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De WGV zal de komende jaren  
het kenniscentrum, de verbinder en 
bruggenbouwer zijn van de sector 
Zorg en Welzijn in Oost-Nederland.
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Door het meer aantrekkelijk maken van de 
sector (eigentijds, diversiteit en inclusiviteit) 
 

We steken in op meer eigentijds/ diversiteit/ inclusiviteit 

onder het motto: “De zorg is dynamisch & Je mag zijn wie 

je bent”. Wij hopen hierdoor een positieve bijdrage te 

leveren aan meer instroom en meer diversiteit binnen de 

sector Zorg en Welzijn waarbij ook de aantrekkingskracht 

een impuls krijgt. WGV gaat zich meer inzetten op het 

aantrekkelijk maken van de sector door:

•	 Inzetten van onderzoek naar ‘hoe brengen we het 

zorgvak beter over de bühne’?

•	 Inzetten van onderzoek naar inclusiviteit/ diversiteit op 

werkvloer: waar liggen de knelpunten?

•	 Workshops meer diversiteit op de werkvloer: van beleid 

naar uitvoering;

•	 Inrichten helpdesk; 

•	 Training geven: anders werven.  

Door regionalisering, samenwerken, inspireren,
kennisdelen: voeden van de HR adviseurs 

De focus komt steeds meer op de regio’s te liggen. 

Inmiddels kent elke regio een RAAT Stuurgroep 

waardoor er bestuurlijk commitment is op thema’s 

en er een bestuurlijke basis is voor samenwerking. 

Hierdoor krijgen mooie initiatieven uit de regio’s een 

platform. WGV is deelnemer aan deze stuurgroepen en 

ondersteunt, faciliteert en agendeert zaken. Maar ook 

wordt geïnvesteerd om deze zienswijzen met elkaar te 

gaan verbinden en de vertaling naar de werkvloer te 

maken. Daarnaast investeert WGV in de bundeling van 

kennisdeling, waardoor de HR-adviseurs beter worden 

ondersteund en gefaciliteerd in het veld. 

WGV zet een  
beweging in gang

Door aanpak arbeidstekort via
contracturenuitbreiding
 

Uitbreiding van contracturen is één van de oplossingen 

voor het arbeidstekort. WGV ziet dit als een kansrijk 

initiatief en wil medewerkers in Zorg en Welzijn, die 

kleine arbeidscontracten hebben (minder dan 20 uur per 

week), meer inzicht geven in het financiële plaatje en een 

positieve beweging op gang brengen tot het uitbreiden 

van het aantal uren. Hierdoor wordt het huidige potentieel 

in de zorg uitgebreid en kan het arbeidstekort mede 

worden aangepakt. 

 

In samenwerking met WGV start de Stuurgroep (RAAT) 

Stedenvierkant met het programma ‘Het potentieel 

pakken’. Dit gebeurt onder begeleiding van de Stichting. 

(www.hetpotentieelpakken.nl). 

Door eigentijds onderwijs en aansluiten op 
wensen werkgevers, medewerkers en cliënten
 

Voor werkgevers in Zorg en Welzijn is het noodzakelijk dat 

zij hun personele behoefte op korte en lange termijn,  

zowel kwantitatief als kwalitatief, goed in beeld hebben.  

WGV stimuleert en faciliteert werkgevers om hier naartoe 

te werken. Dit doen we door het delen van beschikbare  

(arbeidsmarkt) informatie en een continue afstemming en 

samenwerking met het onderwijs (initieel en post-initieel), 

zowel op mbo, hbo als universitair niveau. Dit alles om te 

komen tot vernieuwende vormen van opleidingen, en nieuwe 

opleidingen die aansluiten bij de huidige en toekomstige 

behoefte uit de praktijk (zorgtechnologie).   

 

Vanuit deze ambitie zijn de volgende doelstellingen gefor-

muleerd:  

1. Gezamenlijke onderwijsvisie met werkagenda 

Er is een gezamenlijke integrale onderwijsvisie met 

alle betrokken partners geformuleerd. Deze visie vormt 

de grondslag voor een opleidings- en ontwikkelcon-

text. De (toekomstige) werknemer maakt een keuze uit 

een breed palet van flexibele opleidingsdelen welke 

gepersonaliseerd en passend zijn bij de eigen wensen, 

mogelijkheden, werksetting en levensfase. Onderdelen 

van de visie zijn: hybride leren, leven lang ontwikkelen, 

flexibiliteit en innovatie. 

2. Knelpuntenanalyse

Er wordt een knelpuntenanalyse opgesteld. De aanpak is 

gericht op het oplossen van de knelpunten waardoor  

zaken als begeleidingscapaciteit en studentenplaatsen  

niet langer stagnerende factoren zijn bij de instroom 

in de zorg. Het bestaande Rekeninstrument kan hierbij 

helpen. Het geeft inzicht in de benodigde instroom van 

leerlingen (hoeveel moet er opgeleid worden om aan de 

eigen behoefte te voldoen) en de kosten en baten die dit 

met zich meebrengt voor de instellingen.

STUURGROEP REGIONALE 
INFRASTRUCTUUR

HRM 
NETWERK

MATCHTAFEL

REGIONAAL

CONTACTPUNT

INSTELLINGEN

http://www.hetpotentieelpakken.nl
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Arbeidsmarkt en planning

Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt, is het essentieel dat beleidsmakers kunnen 

beschikken over actuele en bruikbare kengetallen en 

stuurinformatie. Daarbij is het steeds meer van belang 

om niet alleen terug te kijken, maar ook te werken met 

prognoses en scenario-modellen op basis waarvan de zorg 

beter vormgegeven kan worden. Met als doel: 

Meer mobiliteit in de regio, meer uitwisseling van 

medewerkers door ruimte te bieden als werkgever.

Wat gaan we doen
•	 Site Arbeidsmarkt in beeld (AiB): Een overzicht 

van ken- en stuurgetallen per sub-regio 

(arbeidsmarktregio); 

•	 Kennissessie met Managers P&O; 

•	 Visie documenten; 

•	 Aanbod leergangen en bijeenkomsten personele 

inzet: Ontwikkelingen op het vlak van strategische 

personeelsplanning en strategisch leren; 

•	 WGV Dashboard.  

De Medewerker Centraal

De medewerkers binnen de zorg- en welzijnsinstellingen 

zijn het kapitaal waarmee de zorg gerealiseerd wordt.  

Zij dienen daarom centraal te staan in de dienstverlening 

van de lid-instellingen. We willen inzoomen op wat een 

medewerker nodig heeft. Het is een taak van de werkgever 

en van HR om hier aandacht voor te hebben. Binnen 

de organisaties zijn de medewerkers, de HR-adviseur, 

de leidinggevende en de bestuurder van belang om de 

medewerker centraal te kunnen stellen. Met aandacht en 

waardering voor de medewerker in de zorg en zijn of haar 

gezondheid. De drie basisbouwstenen om dit te bereiken 

zijn, volgens het duurzame inzetbaarheidsmodel van  

de SER: 

• Vitaliteit;

• Werkvermogen; 

• Employability.

 
Wat gaan we doen
•	 Ontwikkelen Medewerker Centraal Toolbox, 

beschikbaar voor medewerkers zelf, de HR-

adviseur, de leidinggevende en de bestuurder. 

De tools zijn gevalideerd en gericht om de 

medewerker in zijn kracht te zetten en optimaal te 

faciliteren vanuit de organisatie.  

Onze speerpunten 

Leiderschap

Er zijn diverse onderzoeken geweest waarin is aangegeven 

dat de zorg- en welzijnssector behoefte heeft aan nieuw 

leiderschap/werkgeverschap. De Commissie Werken in 

de Zorg noemt dit Anders besturen. Top 5 vertrekredenen 

hebben betrekking op leiderschap en werkgeverschap, en 

duidt de behoefte aan een nieuwe wijze van leiderschap en 

aansturing. Wat opvalt is het ontbreken van:

•	 Sturing op goede werksfeer binnen afdeling/ team/ 

organisatie;

•	 Sturing op uitdaging; 

•	 Sturing op loopbaanmogelijkheden;

•	 Aanwezigheid van de leiding op de werkvloer;

•	 Onvoldoende gehoord worden en onvoldoende mee 

kunnen denken.

Nieuw leiderschap, dienend leiderschap 

WGV wil met het leiderschapsprogramma een beweging 

op gang brengen in de instellingen, waarbij mensen de 

verantwoordelijkheid pakken. Elkaar gaan aanmoedigen, 

inspireren en actief met waarde gedreven leiderschap 

bezig zijn. Hierdoor neemt het werkplezier bij medewerkers 

toe en wordt een toename in positieve waardering bij de 

zorgvragers verwacht.

 
Wat gaan we doen
•	 Leiderschapsprogramma met Gabriël Anthonio;

•	 Bestuurdersbijeenkomst: Besturen met impact en 

bezieling;

•	 Masterclass: verwerken, leren en herpakken na 

corona;

•	 Tweedaagse leergang voor top- en middenkader: 

Leiderschap met impact en bezieling. 

Zorgtechnologie
 
Om de zorg voor alle zorgvragers mogelijk te maken, is 

gebruik van zorgtechnologie wenselijk, nodig en zelfs 

noodzakelijk. De verwachting is dat op termijn de inzet van 

40% meer zorgtechnologie nodig is om het arbeidstekort 

aan te pakken. Er is dan ook meer zorgpersoneel nodig dat 

bekwaam is in zorgtechnologie.

Leuker en makkelijker 

Meer gebruik van zorgtechnologie heeft ook als doel het 

leuker en makkelijker maken van het werk, alsmede het 

bereiken van tijdswinst en daarmee arbeidsbesparende 

innovaties.  

 

Van overzicht, naar inzicht en implementatie 

WGV creëert overzicht en inzicht in het aanbod en zorgt 

dat er in de regio op een praktische wijze kennisdeling kan 

plaatsvinden. Ons doel hierbij is dat alle leden zodanig 

de technologische- en sociale innovaties omarmen en 

implementeren, dat ze de eigen organisatiedoelstellingen 

kunnen behalen en voorbereid zijn op de toekomstige 

uitdagingen op de zorgarbeidsmarkt.   

Wat gaan we doen
•	 Training voor medewerker ‘Digivaardig in Zorg en 

Welzijn’;

•	 Overzicht gevalideerde Tools (Toolkit 

Zorgtechnologie) op WGV Kennisnet;

•	 Adviesteam voor bestuurders Innovatie en 

Inspiratie: hoe kom ik op next level met 

zorgtechnologie?; 

•	 All you can learn.eu. 

MEDEWERKER
CENTRAAL 
WEEK

1. 

2.

3.

4.
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Innovatieve tools 

We zijn de oren en ogen van onze leden en we zien wat 

er in de markt nodig is. 1+1=3 is wat ons betreft. Met de 

ontwikkeling van slimme en innovatieve tools brengt 

WGV vraag en aanbod dichter bij elkaar, versnellen we 

processen en ontschotten we waar mogelijk.  

Wat gaan we doen
•	 Inzet van de flexpool, voor het invullen van 

openstaande diensten; 

•	 De Flex-app, een instrument binnen de flexpool, 

waarmee planners diensten aanbieden aan 

een pool met medewerkers die extra diensten 

willen werken. Hiermee wordt uitwisseling van 

personeel tussen afdelingen en tussen instellingen 

makkelijker en eenvoudiger; 

•	 Het E-portfolio, een onafhankelijk digitaal platform 

beschikbaar voor iedereen. Binnen dit platform 

worden kennis, opleiding, werkervaring en 

competenties vastgelegd en opgeslagen. Hiermee 

kunnen zorgmedewerkers hun kwaliteiten en 

competenties laten zien waardoor zij zich zichtbaar 

maken op de arbeidsmarkt in Oost-Nederland. 

Innovatie
Anders organiseren op de werkvloer 

Nu de versnelde zij-instroom start vanuit de 

Mobiliteitsteams2 in de 4 regio’s vanuit het Ministerie SZW 

is de vraag: is de organisatie hier wel klaar voor? Op zo’n 

grote schaal nieuwe instroom van nieuwe medewerkers 

met weinig zorgervaring vraagt om anders organiseren 

van de werkvloer. WGV gaat in samenwerking met 

instellingen en onderwijs pilots opstarten om het model 

‘Taakverdeling’ te ontwikkelen met daarnaast een aanpak 

ten aanzien van de cultuuraspecten. Gestart wordt met 

het model ‘Verpleging’. Dit model kan zowel worden 

toegepast op de klinische afdelingen van ziekenhuizen als 

binnen de VVT instellingen. 

 

Wat gaan we doen
•	 Model Taakverdeling klinische afdeling waarmee 

zorginstellingen zelf aan de slag kunnen om naar 

deze functiedifferentiatie te gaan met een plan van 

aanpak;

•	 Speciale landingsbaan voor zij-instromers, naast 

eigen on-boardingsprogramma; 

•	 Leersessies ‘Hoe landt jouw zij-instromer goed in de 

organisatie en wat moet je hiervoor doen?’.

2 In elke regio hebben de centrumgemeenten van het kabinet de opdracht 

en middelen gekregen om versnelde instroom te stimuleren en faciliteren 

vanuit de krimpsector naar de groeisector.  

Innovatie
Mobiliteit anders organiseren op de werkvloer

In onze regio willen we anders gaan organiseren 

door meer lerend en vernieuwend te zijn. Met 

samenwerkingsverbanden waarbij we van elkaar 

leren. Maar ook door uitwisseling van personeel 

en anders organiseren op de werkvloer zorgen we 

voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Met het 

inrichten en verbinden van samenwerkingsplatforms 

en mobiliteitscentra zorgen we voor uitwisseling van 

ervaringen, laten we medewerkers in andere organisaties 

kijken en zetten we medewerkers in op hun talent.

 

Wat gaan we doen
•	 Ontwikkeling mobiliteitscentra, voor ‘werk-

naar-werk’ trajecten, van overschotsectoren 

naar tekortsectoren. En voor het verbinden van 

medewerkers aan hun talent en voor het behoud 

van werkplezier; 

•	 Huis van de Zorg, mobiliteitscentrum regio 

Twente waarbij we meehelpen opzetten en 

operationaliseren. Alle initiatieven rond instroom, 

leren en werken komen hier samen; 

•	 Maak werk van je droombaan, mobiliteitscentrum 

Regio Zwolle, waarbij we meehelpen opzetten 

en operationaliseren. Voor een circulaire, 

veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt.

Onze speerpunten

E-PORTFOLIO

 Innovatie
Anders organiseren door sectorale- en  
intersectorale samenwerkingsverbanden  

Wanneer instellingen binnen dezelfde sector in een 

samenwerkingsverband regionaal de krachten bundelen 

op het gebied van HRM, arbeidsmarktproblematiek en 

innovatie, ontstaan er sectoraal kansen en mogelijkheden 

die de sector een enorme impuls gaan geven. Maar ook 

intersectoraal is het zeer interessant om werknemers 

de mogelijkheid te bieden om banen te combineren 

(stapelen). Het biedt de werknemer de mogelijkheid om 

het inkomen te verdienen dat nodig is om economisch 

zelfstandig te zijn. Bovendien biedt het kansen om te 

ontwikkelen op hun interessegebieden en de  

competenties te vergroten.

 

Wat gaan we doen 
•	 Participatie sectoraal samenwerkingsverband 

(Regio Twente De Zorgschakel). Het eerste 

samenwerkingsverband waar diverse instellingen 

op HR-gebied personeel recruiteren, laten 

instromen, opleiden en uitwisselen;

•	 Participatie intersectoraal samenwerkingsverband 

combinatiebanen/stapelbanen (Steenwijk, Regio 

Zwolle). 
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