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Jaarverslag 2016

Voorwoord

De sector zorg en welzijn heeft de afgelopen jaren de wind van voren 

gekregen. De kosten waren te hoog. De lijnen te lang. De administratie 

gebrekkig. Er werd te weinig vooruit gedacht en teveel naar anderen verwezen. 

Het lijkt erop dat de wind is gedraaid. Het gaat weer over kwaliteit en 

toegevoegde waarde, over keuzes en keuzevrijheid. Over transparantie en 

vertrouwen. De kern is de relatie tussen de (kwetsbare) mens en zijn omgeving. 

Wanneer sprake is van ziekte of handicap is men extra kwetsbaar en is de 

vertrouwensrelatie tussen een hulpverlener en een patiënt cruciaal. Het blijkt 

dat het in die relatie wel goed zit. Het wantrouwen zat vooral in de instituties: 

de instelling of ‘het management’; de overheid (of dat nu de gemeente of 

de rijksoverheid is); de verzekeraar, of het zorgkantoor. Instituties zijn vaak 

ongrijpbaar en laten zich dus ook moeilijk aanspreken. Dat wordt een stuk 

gemakkelijker wanneer leiderschap wordt getoond en instituties een gezicht 

krijgen. Verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap tonen en stappen zetten. 

Dat zie ik ook rond het thema arbeidsmarkt. WGV Zorg en Welzijn neemt 

verantwoordelijkheid, toont eigenaarschap en zet stappen. Daarop zijn bestuur 

en directie, maar ook alle medewerkers aanspreekbaar. Dit jaarverslag laat 

zien waar de vereniging afgelopen jaar mee bezig is geweest en waarde heeft 

willen toevoegen. Pas als je terugkijkt zie je hoever je geklommen bent, maar 

we zijn er nog lang niet. 

Gerard Nederpelt

Directeur WGV Zorg en Welzijn
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Bestuur en interne organisatie
Bestuur

Aan de bestuurstafel van de vereniging schoof in december een 

aantal nieuwe gezichten aan, terwijl afscheid werd genomen van 

een aantal personen die - soms vele jaren - actief waren geweest 

voor de vereniging. Zo nam Meindert Schmidt (ZGT) na bijna 10 

jaar bestuurslidmaatschap (waarvan een groot deel als voorzitter) 

afscheid. Ook Gitta Griffioen (Jarabee) en Ko Portengen (Solis) 

namen afscheid. Het bestuur van de vereniging bestaat sinds de ALV 

van december 2016 uit de volgende personen:

Bureau

De formatie van het verenigingsbureau is gelijk gebleven, ook al is 

wel sprake geweest van enig verloop en enkele nieuwe gezichten. 

Klik hier voor een actueel overzicht van de medewerkers.

Gestreefd wordt naar concrete praktijkvertaling en toepassing van 

de 4 kernwaarden: verbindend; integer, vakbekwaam en effectief 

in beleid en het handelen van medewerkers. Zo werd een vervolg 

gegeven aan het ESF-project duurzame inzetbaarheid waarin de 

nadruk lag op de toepassing van de LEAN-methodiek. Een extern 

onderzoek naar de ontwikkeling van het werkvermogen onder 

medewerkers gaf een positief beeld, en vormde tegelijkertijd 

aanleiding voor een aantal individuele vervolgtrajecten. 

Organisatiebreed hebben medewerkers deelgenomen aan een 

aantal trainingen rond het thema bevlogenheid en het geven/

ontvangen van feedback. 

Leden

Per 1 januari 2017 waren 136 organisaties bij de vereniging 

aangesloten. Het lidmaatschap van drie organisaties werd 

beëindigd, terwijl 14 organisaties toetraden. Daarmee is sprake van 

een stabiel, maar bovenal groeiend, ledenbestand. 
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Fenna Eefting Vz. Ernst van Drumpt Irma Harmelink Helene Wüst

Guido van der Logt Ton Ruikes Erna ten Have André Endeman

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/medewerkers/functiesmedewerkers
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Kosten en opbrengsten

Kosten en opbrengsten waren in 2016 nagenoeg in evenwicht. Dit 

tegen de achtergrond van een groeiende exploitatieomvang. De 

enigszins teruglopende contributie-inkomsten (een gevolg van 

de personele krimp in de sector) wordt meer dan gecompenseerd 

door de hogere opbrengst voor dienstverlening, hogere subsidie-

inkomsten en de stijging van de overige opbrengsten. Daar stonden 

ook hogere kosten tegenover. De vereniging is financieel gezond.

Een belangrijke pijler onder de financiering van de activiteiten van 

de vereniging is de bijdrage van het Ministerie van VWS, die via 

Stichting RegioPlus jaarlijks beschikbaar komt voor de uitvoering 

van activiteiten binnen de onderscheiden programmalijnen. Het 

door RegioPlus opgestelde programma onder de titel ‘Koersen 

op Kansen’ biedt hiervoor het formele kader. ‘Koersen op Kansen’ 

loopt door tot en met 2019.
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Kosten en opbrengsten

Lasten   2016  2015  Baten    2016  2015

Personeelskosten  € 1.538.352,- € 1.444.070,- Contributiebaten   €    512.157,-        €    520.185,-

Afschrijvingen  €      29.278,- €      29.277,- Opbr. dienstverlening   €    711.202,-        €    647.238,-

Overige bedrijfskosten €    750.346,- €    652.428,- Overige opbrengsten  €    294.885,-        €    248.024,-

       Subsidie-inkomsten        €    795.329,-        €    746.340,-

Totaal lasten         € 2.317.976,- € 2.125.775,- Totaal baten   € 2.313.573,-        € 2.198.787,-

Financiële baten  €      11.393,- €      25.988,-

Resultaat  €        6.990,- €      99.001,-

http://kennisnet.regioplus.nl/Files/V4spreadRegioPlus_Publieksuitgave_spread-220915.aspx
http://kennisnet.regioplus.nl/Files/V4spreadRegioPlus_Publieksuitgave_spread-220915.aspx
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Strategische koers 2016 - 2020

Gebruikmakend van de denkkracht 

van de leden, het bestuur en de 

bureauorganisatie is de strategische 

koers van de vereniging herijkt. Dit 

proces werd ondersteund door adviseurs 

van De Argumentenfabriek. 

Dit heeft geleid tot drie kaarten: een 

kaart met interne trends en factoren, 

relevant voor de strategische koers van 

de vereniging en een kaart met externe 

trends en factoren. De derde en laatste 

kaart is de visiekaart. 

Ook voor dit traject gold dat het proces 

minstens zo belangrijk was als het 

uiteindelijke resultaat. Door opvattingen 

te delen en argumenten ‘voor’ en 

‘tegen’ te bedenken ontstaan heldere 

beelden en is het gemakkelijker tot 

afwegingen te komen. Het resultaat is 

verbluffend simpel en overzichtelijk. 

De achterliggende discussies zijn 

veelomvattend en minstens zo interessant.

Lees hier het artikel ‘Koersvast laveren’ uit het BestuurdersMagazine van december 2016
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in opdracht van: 2016De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Visiekaart WGV Zorg en Welzijn

Positie Arbeidsmarkt

WGV Zorg en Welzijn is er voor arbeidsmarktvraagstukken bij zorg- en welzijnsinstellingen in de regio

Wij faciliteren leden, zorg- en welzijnsinstellingen om te gaan met (regionale) arbeidsmarktvraagstukken.
Wij zetten ons in voor de gedeelde belangen van onze leden op de (regionale) arbeidsmarkt.

Wij werken met de subregio’s Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht en Stedendriehoek/Noord-Veluwe.
Wij werken voor leden aan vraagstukken rond personeel, niet aan de inhoud van zorg en welzijn.

WGV Zorg en Welzijn neemt op verzoek van leden een rol in de uitvoering van concrete regionale projecten

Wij dragen bij aan specifieke arbeidsmarktprojecten, op eigen initiatief en op verzoek van leden.

Voor nationale arbeidsmarktvraagstukken maakt WGV Zorg en Welzijn deel uit van RegioPlus

Wij zorgen voor landelijke belangenbehartiging en kennisdeling via RegioPlus.

Hoofdtaken

Toelichting

Deze Visiekaart is onderdeel van het project Herijking strategische koers van WGV Zorg en Welzijn. Op de kaart staat de visie van WGV 
voor de komende jaren. De kaart is gemaakt op basis van denksessies met leden, bureaumedewerkers en bestuurders van WGV. Dit 

project kent naast deze Visiekaart, een externe en een interne Trendskaart. Op deze Trendskaarten staan de trends en factoren die voor 
WGV relevant waren bij het bepalen van de strategische koers.

Wat is de 
visie van WGV 

voor 2016-2020?

Organisatie

WGV Zorg en Welzijn informeert en adviseert leden over voor hen relevante arbeidsmarktvraagstukken

Wij voorzien bestuurders, staf- en lijnfunctionarissen van kennis die hen ondersteunt in hun werk.
Wij informeren leden over de impact van veranderingen in wet- en regelgeving op de arbeidsmarkt.

Wij bieden - of ontsluiten - kennis over de aanpak van (strategische) HR-vraagstukken.

De vereniging agendeert regionale kwesties op de arbeidsmarkt en in het onderwijs bij verantwoordelijke partijen

Wij vertegenwoordigen leden op hoofdlijnen bij samenwerking met het regionale onderwijs.
Wij bespreken met externe stakeholders (mogelijke) gevolgen van hun beleid voor arbeidsmarkt en HR-beleid.

WGV Zorg en Welzijn faciliteert dat leden een regionaal netwerk hebben met de juiste (onderwijs)partijen

Wij organiseren ledenbijeenkomsten met andere partijen, zoals opleidingen, over arbeidsmarktvraagstukken.
Wij bespreken op hoofdlijnen met het initieel onderwijs de aansluiting op de beroepspraktijk.

Wij zorgen dat leden elkaar makkelijk vinden en toegang hebben tot relevante netwerken in de regio,  
binnen en buiten de sector.

De vereniging werkt aan concrete projecten om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen

Wij zorgen voor een vacaturebank die werkaanbod en -zoekenden bij elkaar brengt.
Wij faciliteren dat werknemers van leden ervaring kunnen opdoen bij elkaar en in andere branches.

WGV Zorg en Welzijn streeft naar zelfstandige werknemers op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn

Werknemers zijn duurzaam inzetbaar in diverse werkvelden in de regio.
Werknemers zijn voldoende toegerust op de culturele diversiteit van zorgvragers.
Werknemers, van binnen en buiten de zorg, hebben helder zicht op het beschikbare werk.

WGV Zorg en Welzijn werkt aan een balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn

Het onderwijs voor zorg en welzijn in de regio leidt de mensen op waar werkgevers behoefte aan hebben.
Werkgevers zijn snel in staat om de juiste mensen te vinden voor een baan of tijdelijke opdracht.
Werkgevers bieden werknemers gezamenlijk zo veel mogelijk werkzekerheid.

WGV Zorg en Welzijn streeft naar 100 procent regionale dekking

Wij hebben als doel dat alle aanbieders van zorg en welzijn in de regio lid zijn van WGV.
Wij werven nieuwe leden door onze toegevoegde waarde voor leden actief uit te dragen.
Wij accepteren alleen leden die zich commiteren aan de Zorgbrede Governancecode.

WGV Zorg en Welzijn biedt een actueel en herkenbaar dienstenaanbod

Wij bieden een combinatie van (strategische) beleidsdiensten en operationele diensten.
Wij monitoren voortdurend de kwaliteit van de dienstverlening, die voorziet in de behoefte van leden.
Wij maken de toegevoegde waarde van het lidmaatschap – op korte en lange termijn – zichtbaar.

WGV Zorg en Welzijn continueert de financiering uit diverse bronnen

Wij bekostigen ons werk uit ledencontributie, betaalde (leden)diensten, subsidies en (sponsor)giften.

Missie

WGV Zorg en Welzijn staat voor voldoende, 
goed opgeleide medewerkers in zorg en 

welzijn, nu en in de toekomst.

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/december-2016/koersvast-laveren
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/media/uploads/ALV_16_005c_VisieKaart.pdf
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Strategische samenwerking en netwerken

De vereniging heeft altijd bewust gekozen voor de combinatie 

van beleid en uitvoering. Dat wil zeggen niet alleen ‘praten over’, 

maar ook ‘doen’. Juist die combinatie zorgt voor wisselwerking, 

betrokkenheid en zoals dat zo mooi heet ‘relevante en uitvoerbare 

projecten en activiteiten’. 

De arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn heeft bij uitstek een 

regionaal karakter. Knelpunten vragen om regie en coördinatie 

tussen relevante stakeholders op regionaal niveau. De aard van de 

vraagstukken verschillen niet sterk van regio tot regio. De spelers 

wel. Dat betekent dat in elke regio coalities gesmeed worden tussen 

werkgevers, vakorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met cultuurverschillen 

en historie, maar ook dat verschillen in visie en aanpak overbrugd 

moeten worden. Het is aan de vereniging haar missie en visie via 

regionaal maatwerk te realiseren. De rol van gemeenten wordt 

belangrijker. De roep om regionaal afgestemd gemeentelijk beleid 

wordt sterker. Daarbij gaat het niet alleen om beleid gericht op 

het sociaal domein en de zorg, maar ook om beleid gericht op 

economie en werk. De centrumgemeenten (Enschede, Doetinchem, 

Zwolle en Apeldoorn) hebben op dat vlak een bijzondere rol. In 

elke regio krijgt dat een andere invulling en levert dat andere 

gesprekspartners op. 

De relatie met het onderwijs is - extra geïnspireerd door de 

Zorgpact-beweging en de totstandkoming van een gezamenlijke 

Werkagenda 2016-2020 - verder versterkt. Dat is zichtbaar in 

een breed scala van gezamenlijke initiatieven gericht op een 

betere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Op het 

vlak van duurzame inzetbaarheid is de samenwerking met de 

vakorganisaties (CNV, NU’91 en FNV) en ziektekostenverzekeraars 

(Zilveren Kruis, Menzis en Salland Verzekeringen) van belang. 

Samenwerking loont. 

Op landelijk niveau is sprake geweest van een herbezinning 

op de rol van RegioPlus en de wijze waarop de samenwerking 

tussen de deelnemers het best gefaciliteerd en georganiseerd kan 

worden. Dit heeft geleid tot een aantal veranderingen, waarvan de 

(positieve) effecten snel zichtbaar worden. Regio’s weten elkaar op 

belangrijke dossiers gemakkelijker te vinden en zoeken (en vinden) 

mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken en kennis te delen. 

De samenwerking bij de uitvoering van de regionale sectorplannen 

zorg is daarvan een 

goed voorbeeld. 

WGV Zorg en Welzijn 

heeft daar afgelopen 

jaren veel energie 

ingestopt. Dat blijkt 

een goede investering 

te zijn geweest en 

schept verwachtingen 

voor de toekomst. 
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Arbeidsmarktonderzoek

WGV Zorg en Welzijn heeft samen met collegawerkgevers-

verenigingen Transvorm en Care2Care een aanvraag ingediend voor 

financiering bij RegioPlus voor het ontwikkelen van een digitaal 

dashboard. WGV Zorg en Welzijn wil haar rol als kennisknooppunt 

verder professionaliseren. Een van de manieren om daar meer vorm 

aan te geven is, door ervoor te zorgen dat een constante stroom 

van actuele en betrouwbare gegevens beschikbaar is om adequate 

analyses te kunnen maken van de arbeidsmarkt.

Door gebruik te maken van de nieuwste technieken op het gebied 

van online dashboards verwacht WGV Zorg en Welzijn deze slag 

te kunnen maken. Gedegen kwantitatieve data vormen slechts het 

fundament voor beoogde arbeidsmarktanalyses. De vertaalslag 

naar informatie is minstens zo belangrijk. Door gebruik te maken 

van integrale analyses worden cijfers en kwalitatieve informatie met 

elkaar in verband gebracht. Het uiteindelijke doel is dat relevante 

regionale arbeidsmarkttrends input vormen voor beleidsmakers. Zij 

kunnen met gerichte informatie de juiste acties ondernemen om 

bijvoorbeeld mismatch te voorkomen.

Het digitale dashboard komt in de 1e fase beschikbaar in mei 2017. 

Regionale informatie komt dan per subregio beschikbaar voor 

het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn, waarbij op onderdelen 

ook een benchmark beschikbaar komt. De 2e fase van het 

digitale dashboard zal bestaan uit het laten aanhaken van meer 

gegevensbronnen op het platform, zodanig dat het voor werkgevers 

straks zal volstaan op één dashboard te kijken en daar informatie 

te vinden over bijvoorbeeld instroom onderwijs, ziekteverzuim, 

gegevens over gemeenten, aard en omvang van de diverse branches 

en diverse short en longreads waar tekstueel de analyses worden 

toegelicht.
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Trends

Het aantal vacatures neemt toe voor 

verzorgenden IG en verpleegkundigen.

De opkomst van e-health draagt 

bij aan het langer zelfstandig thuis 

kunnen blijven wonen.

Meer zorgtaken verschuiven naar de 

eerste lijn.

Het groeiend aantal banen 

komt vooral voor rekening van 

uitzendkrachten.

Mantelzorgers ervaren 

combinatiedruk door de 

combinatie werk en zorgtaken.

De vraag naar hoger opgeleid 

personeel neemt toe door meer 

complexere zorgvragen. 

De vraag naar lager opgeleid 

personeel neemt af doordat mensen 

langer thuis blijven wonen en 

eenvoudige zorg zoveel mogelijk zelf 

organiseren.

Medewerkers krijgen meer 

verantwoordelijkheden en er 

worden andere competenties 

gevraagd.

De vraag naar zorg blijft stijgen en 

de zorg wordt complexer, doordat 

mensen langer leven, maar niet 

altijd in goede gezondheid.

Zorg en welzijn heeft een lage 

mobiliteit van medewerkers.

Arbeidsmarktverkenningen 2016
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WGV Zorg en Welzijn monitort de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. In december 2016 werden arbeidsmarktverkenningen 

gepubliceerd over Achterhoek, IJssel-Vecht, Stedendriehoek/Noord-

Veluwe en Twente.

Vacatures

Ondanks de krimp in het aantal banen in de periode 2014-

2016 bleven vacatures bestaan. De grootste vraag was er naar 

verzorgenden IG (NLQF 3), verpleegkundigen (NLQF 4 en 6) en 

begeleider/groepsleider (NLQF 3 t/m 6).

Het werk van zorgmedewerkers verandert

De zorg van de toekomst vraagt om andere manieren van denken en 

werken, zowel bij werkgevers als medewerkers. Van medewerkers 

wordt een meer coachende en ondersteunde rol verwacht, ook 

in de samenwerking met vrijwilligers. Sturen op eigen regie en 

interprofessionele samenwerking vereist nieuwe vaardigheden en 

een grotere verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor het werken in 

zelforganiserende of zelfsturende teams. Er is bij zorgorganisaties 

toenemende aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/arbeidsmarktonderzoek
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Arbeidsmarkt over de grens

Op het gebied van de ouderenzorg en de kinderopvang 

wordt het zoeken van een baan c.q. personeel over de grens 

in Duitsland bemoeilijkt door de erkenningsprocedures 

omtrent de ‘gereglementeerde’ beroepen. Daar waar in 

Nederland soms sprake is van overschotten en in Duitsland 

juist vraag is naar personeel, worden momenteel veel 

kansen gemist. Extra complicatie is dat de systemen in 

de aangrenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen en 

Nedersaksen van elkaar afwijken. 

Op verzoek van WGV Zorg en Welzijn is onderzoek gedaan 

naar het proces van erkenningen over twee functies 

(medewerker ouderenzorg en medewerker kinderopvang) 

waarbij de volgende vragen leidend waren:

• Welke beroepsbetitelingen zijn er aan weerszijden van   

 de grens? 

• Hoe verlopen de procedures van erkenning in beide   

 deelstaten en welke instanties zijn daarbij betrokken? 

• Welke informatiekanalen zijn er? 

• Wat zijn de knelpunten? 

• Waar lopen de betrokkenen tegenaan? 

• Welke instanties kunnen hierop invloed uitoefenen?

De uitkomsten van het onderzoek staan in een uitgebreid 

rapport, dat vervolgens is samengevat in een helder en 

aansprekend format: een flowchart.
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Flowchart

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/media/uploads/LeitfadenGrafik-END-NL.pdf
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Sectorplannen

De uitvoering van de 4 regionale scholingsplannen 

(sectorplannen uit de 1e en 2e tranche) 

is bijna afgerond. Het aantal uitgevoerde 

scholingstrajecten nadert landelijk de 70.000. In het 

BestuurdersMagazine van maart 2017 wordt met drie 

spelers teruggeblikt op de bereikte resultaten.

Twente werkt aan intersectorale mobiliteit (TWIM)

Via het sectorplan Twente is 6,9 miljoen euro 

gereserveerd om een impuls te geven aan de 

Twentse arbeidsmarkt voor een toekomstbestendige 

beroepsbevolking. Het doel is om minimaal 1.300 

mensen vanuit werk of vanuit een uitkering te 

begeleiden en te scholen naar werk in kansrijke 

beroepen en sectoren. 

Meer informatie over sectorplan Twente

Sectorplan Achterhoek Nieuw Werk

In de Achterhoek is het doel om 1.000 mensen vanuit 

een werkloosheidsituatie of vanuit werk te begeleiden 

naar werk in de Achterhoek of in Duitsland (200 

van de 1.000). Het streven is om zoveel mogelijk 

aanwezige vakkrachten voor de regio te houden. 

Meer informatie over sectorplan Achterhoek 
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Cijfers scholingsplannen

Verdeling trajecten 
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m
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Verdeling trajecten per branche
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20%
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23%

VVT 
54%

Overig
3%

Functieverandering

Paradigmaverschuiving

Van intra- naar extramuraal

Zelfsturing

19%

42%
3%

36%

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/maart-2017/uitvoering-sectorplannen-bijna-afgerond
http://www.sectorplantwente.nl
https://www.sectorplanachterhoek.nl/


Jaarverslag 2016

Werkagenda onderwijs en werkveld

Vanuit het onderwijs en het werkveld is een samenwerking opgezet tussen zorg-, welzijns- en 

onderwijsorganisaties uit het mbo en hbo om de ontwikkelingen in de sector zorg en welzijn 

te ondersteunen. Hiertoe is een werkagenda voor de periode 2016 – 2020 opgesteld, die op 

woensdag 27 januari 2016 op inhoud is geaccepteerd. De gemeenschappelijke werkagenda is 

gericht op het leren van elkaar, gezamenlijke koersbepaling, samen ontwikkelen en afstemming.

Thema’s werkagenda

1. Leerplatform t.b.v. flexibel leren.

2. Inzicht in opleidingsthema’s en 

 ontwikkeling keuzedelen en minoren. 

3. Bijdrage aan praktijkgericht onderzoek 

 door lectoren/practoren.

4. Onderwijs voorwaardelijke afstemming  

 en ontwikkeling.

5. Outputcriteria cliënt/student.

6. Samenwerking en kennisdeling tussen 

 onderwijsdocenten en  

 zorgmedewerkers.

7. Versterking zorg- en welzijnsinstellingen 

 als lerende organisatie voor  

 professionals in samenwerking met  

 onderwijs.

8. Afstemming toekomstige vraag aan 

 zorgmedewerkers en vraag en aanbod 

 stages.
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Uitgelicht - all you can learn

Het open leerplatform 

allyoucanlearn.eu is in maart 

2016 gelanceerd. 

Deze online omgeving 

bevat lesmodules voor 

medewerkers, studenten, 

mantelzorgers en vrijwilligers 

in zorg en welzijn. De opzet 

is dat het open leerplatform 

de online omgeving wordt 

waarop men kennis kan 

opdoen, kan leren en 

ontwikkelen op het niveau en 

op die onderwerpen die nodig 

zijn om kwalitatief goede zorg 

te kunnen leveren. 

Meer informatie 

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/media/uploads/Samenvatting_werkagenda_onderwijs_werkveld6.pdf
http://www.allyoucanlearn.eu/
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/digitaalleerplatform
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Zorgpacten

Binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn zijn vier regionale 

Zorgpacten tot stand gekomen:  

• Sociaal Pact Zorg en Welzijn Twente 

• Sociaal Pact Zorg en Welzijn Achterhoek 

• Manifest ‘Buiten de Oevers‘ IJssel-Vecht 

• Sociaal Pact Zorg en Welzijn Stedendriehoek/Noord-Veluwe 

Naast de 3 O’s (organisaties, onderwijs, overheid) zijn bij de pacten ook 

werknemersorganisaties, zorgverzekeraars, UWV-werkbedrijf en andere 

partijen betrokken.

Van de 36 projecten en initiatieven die het predicaat ‘koploper’ hebben 

gekregen, zijn er 10 in Oost-Nederland gesitueerd. In het Bestuurders-

Magazine van juni 2016 staat het artikel “Beter af met wijkleercentra”, een 

van de koplopers. De Achterhoek en Liemers lopen met de wijkleercentra 

voorop op het gebied van vernieuwing in de zorg en het onderwijs. 

Onderwijsinstellingen, zorginstellingen en overheden kijken hier samen 

hoe ze dienstbaar kunnen zijn. 

Woensdag 8 juni 2016 bezocht Doekle Terpstra de Wijkleercentra 

Achterhoek en Liemers, koploper van het Zorgpact. De heer Terpstra 

probeert via het Zorgpact in heel Nederland zorginstellingen, gemeenten 

en opleidingsinstituten bij elkaar aan tafel te krijgen om zo de zorg 

te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. Lees hier het 

nieuwsbericht ´Uitreiking Zorgpact Achterhoek door Doekle Terpstra’ 

Klik hier voor meer informatie over alle Zorgpacten 
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https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/actueel/uitreiking-zorgpact-achterhoek-door-doekle-terpstra--852
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/actueel/uitreiking-zorgpact-achterhoek-door-doekle-terpstra--852
https://zorgpact.nl/
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/juni-2016/beter-af-met-wijkleercentra
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Lerend netwerk duurzame 
inzetbaarheid

Het lerend netwerk duurzame inzetbaarheid ondersteunt 

organisaties bij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. 

In april 2016 vond de zesde en laatste bijeenkomst plaats van het 

lerend netwerk duurzame inzetbaarheid. De begeleiding hiervan 

werd verzorgd door Bewegen Werkt!. In de laatste bijeenkomst 

hebben de elf deelnemers van de tien deelnemende organisaties 

aan elkaar gepresenteerd hoe zij met het onderwerp in hun eigen 

organisatie aan de slag zijn gegaan. Het lerend netwerk wordt als 

zeer succesvol ervaren en wordt in 2017 voortgezet.

Resultaat mantel ziektekostenverzekeraars 2016

In 2016 maakten 82 lid-instellingen van WGV Zorg en Welzijn 

gebruik van de mantelcontracten met Menzis, Zilveren Kruis en/

of Salland verzekeringen. Dat zijn er vijf meer dan vorig jaar. Het 

aantal deelnemers is opgelopen tot ruim 36.000, ondanks de 

personele krimp in de sector. De groei kwam volledig op het conto 

van Zilveren Kruis, dat inmiddels bijna 17.000 deelnemers heeft.

Gezondheidsbudget

Gekoppeld aan de deelname aan de mantelovereenkomst met 

Menzis en Zilveren Kruis, krijgen de deelnemende instellingen 

in 2016 een gezondheidsbudget beschikbaar van zo’n €170.000,-. 

Bedragen boven de €1.000,- komen beschikbaar per instelling. 

Kleinere bedragen worden opgeteld en door de vereniging in de 

vorm van een collectief aanbod ingezet. Hierbij kunt u denken aan 

trainingen, workshops, etc. In 2016 ging het om een bedrag van 

ongeveer €25.000,-.

Mantel ziektekosten en 
gezondheidsbudget

https://www.bewegenwerkt.nl
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/juni-2016/leergang-duurzame-inzetbaarheid
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Workshopprogramma duurzame inzetbaarheid

Leden van WGV Zorg en Welzijn kunnen deelnemen aan diverse 

kortdurende en praktische trainingen, waarmee zij in hun 

eigen organisatie invulling kunnen geven aan beleid duurzame 

inzetbaarheid. De trainingen worden verzorgd door externe 

deskundigen en vaak gratis of tegen kostprijs aangeboden.

Het team duurzame inzetbaarheid informeert leden over het 

workshopaanbod via een mailing die regelmatig wordt verstuurd 

en op de agenda op de website van WGV Zorg en Welzijn is het 

actuele aanbod ook te vinden.

In 2016 werden 18 workshops georganiseerd en in totaal werden 

deze door 214 deelnemers bezocht. Per workshop waren er 

gemiddeld 12 deelnemers van 9 verschillende instellingen. De 

workshops werden in 2016 gemiddeld gewaardeerd met een 8. Een 

greep uit de workshops die de vereniging in 2016 voor haar leden 

organiseerde:

Vitaliteitscoaching op verzuimbeheersing

Wanneer een organisatie het casemanagement verzuim in de 

lijn heeft gelegd, betekent dit dat de direct leidinggevende 

verantwoordelijk is voor de begeleiding van zieke medewerkers. 

Dit vergt vakgerichte kennis en de regierol kan lastig zijn. In de 

workshop wordt de verantwoordelijke voor verzuimbegeleiding 

ondersteund en versterkt.

Van werkdruk naar werkplezier

Medewerkers hebben te maken met voortdurende verandering, 

reorganisaties en onzekerheden. De vraag is hoe je in deze situatie 

bevlogen en ontspannen naar het werk kunt komen. Aan het eind 

van de workshop kunnen medewerkers aan de slag met een aanpak 

om werkplezier te vergroten.

Masterclasses gastvrijheid

Het thema gastvrijheid is een trend in de zorg en staat bij vrijwel 

alle zorg- en welzijnsorganisaties op de kaart. Toch is het in de 

dagelijkse praktijk voor organisaties lastig om die ontwikkeling 

stuurbaar te maken en tot echte resultaten te komen. Daarom heeft 

de vereniging, in samenwerking met SYNDLE, in 2016 masterclasses 

gastvrijheid georganiseerd. Veel organisaties hebben moeite 

om gastvrijheid echt in het DNA van de organisatie te krijgen 

en te borgen. De masterclasses die hebben plaatsgevonden zijn 

gebaseerd op de Mood Maker Aanpak, zoals verwoord in het boek 

Mood Maker – het ontwikkelen van gastvrije organisatie van John 

Hokkeling. 
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https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/agenda
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Webapplicatie Huis van 
Werkvermogen

De webapplicatie Huis van Werkvermogen is een hulpmiddel 

voor teams om met elkaar in gesprek te gaan over hun duurzame 

inzetbaarheid. De app is ontwikkeld door BewegenWerkt!, Colijn 

en Partners en WGV Zorg en Welzijn. Veel organisaties maken 

gebruik van het concept het Huis van Werkvermogen. In het 

concept worden factoren omschreven die invloed hebben op de 

inzetbaarheid van medewerkers. Het concept helpt organisaties 

om het thema duurzame inzetbaarheid ‘handen en voeten’ te 

geven. Met de webapp scoren teamleden de inzetbaarheid van 

hun team aan de hand van 10 vragen. Het teamresultaat dat hier 

uitkomt wordt mooi visueel weergegeven en is de basis voor het 

teamgesprek. De app is vrij toegankelijk en gemakkelijk in gebruik. 

In 2016 heeft WGV Zorg en Welzijn 

meerdere keren de training 

‘werken met de webapp ‘Huis van 

Werkvermogen’ georganiseerd. 

Deelnemers leerden in deze training 

het ‘Huis van Werkvermogen’ als 

kapstok voor duurzame inzetbaarheid 

in te zetten, door gebruik te maken 

van de webapplicatie.

Lees hier meer over de webapplicatie.
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Conferentie Gezond gedrag is 
(g)een keuze

Op donderdag 24 november organiseerden Colijn & Partners, 

Menzis, Zilveren Kruis en WGV Zorg en Welzijn de conferentie 

‘Gezond gedrag is (g)een keuze’.

Ruim 130 deelnemers hebben zich laten inspireren door 

dagvoorzitter Fenna Eefting, hoogleraar cognitieve 

neurowetenschap Victor Lamme en top scheidsrechter Björn 

Kuipers. In zes 

inspirerende 

workshops zijn de 

deelnemers zelf actief 

aan de slag gegaan 

met het thema gezond 

gedrag. Deelnemers 

van de conferentie 

hebben verschillende 

tools in handen om 

gezond gedrag in de 

eigen organisatie te 

stimuleren.

Lees hier het verslag 

van de conferentie.

https://www.bewegenwerkt.nl
https://www.colijn.info
https://www.colijn.info
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/webapphvw
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/tekst/details/id/431
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/tekst/details/id/431
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Mantelzorg

Werk en mantelzorg

De vereniging heeft in 2016 voor leden een bijeenkomst 

georganiseerd over werkende mantelzorgers. Dit heeft geleid tot 

contact met PGGM&co, waarbij is gesproken over de mogelijkheid 

een forum in te richten t.b.v. leden van WGV Zorg en Welzijn. De 

eerste contacten hierover met lidinstellingen zijn gelegd.
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Arbo- en verzuimnetwerken

Arbonetwerk

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en 

informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren en HRM/P&O 

adviseurs die arbo in hun portefeuille hebben. Hiervoor worden 

elk kwartaal bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt 

op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij 

de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze 

bijeenkomsten op kennisoverdracht en kennisdeling. 

Meer informatie over het Arbonetwerk.

Verzuimnetwerk

Dit netwerk voor verzuimcoördinatoren en HRM/P&O adviseurs die 

verzuim in hun portefeuille hebben heeft een meer operationeel 

karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze 

invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader 

van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop 

het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze 

kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk is ruimte om met 

elkaar te spreken over individuele casuïstiek. Aline Menthen, 

accountmanager werkgeversdienstverlening van het UWV, en 

Willeke Nijkamp, arbeidsdeskundige van Vitaal Verder sluiten twee 

keer per jaar aan en deelnemers hebben dan gelegenheid om 

specifieke vragen te stellen. 

Meer informatie over het Verzuimnetwerk.

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/maart-2016/mantelzorg
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/arboenverzuim
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/arboenverzuim
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Week van Zorg en Welzijn

Van 14 t/m 19 maart 2016 heeft de Nationale Week van Zorg en 

Welzijn plaatsgevonden. 72 zorg- en welzijnsinstellingen openden 

samen 282 locaties in Overijssel, Noord- en Oost-Gelderland. In de 

Week van Zorg en Welzijn hebben ongeveer 30.000 mensen een 

bezoek gebracht aan een zorg- of welzijnsinstelling. 

In 2016 heeft 

WGV Zorg en 

Welzijn voor 

het eerst vier 

regionale 

edities van de 

Special Zorg 

en Welzijn 

uitgegeven. 

Hierdoor 

zijn de 

artikelen nog 

aansprekender 

voor de 

regionale 

lezer.
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Aan JOU hebben we wat

Om jongeren een beeld te geven van de sector zorg en welzijn, 

hen kennis te laten maken met de dynamiek en vooral te laten 

zien hoe zij de toekomst kunnen veranderen, wordt het gratis 

lesmateriaal ‘Aan JOU hebben we wat’ ontwikkeld. WGV Zorg en 

Welzijn ontwikkelt dit in samenwerking met de andere regionale 

werkgeversverenigingen onder de koepelorganisatie RegioPlus. 

Het lespakket is zeer geschikt om in te zetten ten behoeve van 

de sector- of profielkeuze of binnen de thema’s loopbaanleren en 

overige LOB-uren. Het lesmateriaal wordt eind augustus/begin 

september 2017 uitgeleverd.

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/weekvanzorgenwelzijn
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/weekvanzorgenwelzijn
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Vacatures ZorgSelect

Het aantal 

vacatures blijft 

stijgen, net 

als het aantal 

sollicitanten. 

In 2016 is het 

aantal vacature-

meldingen met 

70% gestegen 

ten opzichte van 

2015.

Bezoekers zorgselect.nl
Het aantal 

bezoekers van 

de website 

zorgselect.nl 

blijft stijgen. We 

hebben in 2016 

ruim 1,6 miljoen 

bezoekers mogen 

begroeten, in 2015 

waren dat er nog 

1,5 miljoen.

De werkpleinmodule voor het melden van vacatures inzake SROI en 

de banenafspraken die in januari 2016 live is gegaan, wordt goed 

gebruikt. Er zijn in 2016 1.077 vacatures door 26 organisaties bij de 

werkpleinen gemeld.

Loopbaantrajecten
RegioPlus heeft met CNV Zorg en Welzijn het project ‘Sterk in je 

werk, zorg voor jezelf’ opgezet. Dit project, dat in november 2016 is 

gestart, heeft als doel 5.000 oudere, laag opgeleide kandidaten via 

één of meerdere loopbaanadviesgesprekken meer eigenaarschap 

en regie te geven over hun verdere loopbaan. Kandidaten uit het 

werkgebied van WGV Zorg en Welzijn kunnen zich gratis aanmelden 

voor een loopbaanadviesgesprek bij ZorgSelect. Zij krijgen 

vervolgens één of meerdere gesprekken, waarbij ook testen kunnen 

worden ingezet. Lees hier het artikel over ‘Sterk in je werk, zorg 

voor jezelf’ in het BestuurdersMagazine van december 2016.

Zorgtopbanen.nl
Om ook landelijk bekendheid te geven aan vacatures voor 

hoger opgeleiden, is samen met andere regionale werkgevers-

verenigingen zorgtopbanen.nl ontwikkeld. Deze website is 1 

september 2016 live gegaan. In totaal doen 9 regio’s mee aan dit 

project. Deze extra faciliteit wordt zonder meerkosten als onderdeel 

van de vacatureservice van ZorgSelect aan de leden aangeboden.
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http://www.zorgselect.nl
http://www.sterkinjewerk.nl/
http://www.sterkinjewerk.nl/
https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/december-2016/impuls-geven-aan-loopbaan-oudere-zorgwerkers
https://www.zorgtopbanen.nl

