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Samenwerking met:

Onderwijs

CZ zorgkantoor

Ministerie van 
VWS

UWV Gemeenten

13 andere 
werkgeversorganisaties 

via Regioplus

Zorg- en welzijnsorganisaties

Deltaplan

Fluenz

Thuis in het 
Zeeuwse Verpleeghuis

Zeeuwse 
Praktijkroute Ouderenzorg

Programma’s:

Sectorplan Plus

Arbeidsmarkt in Beeld

Loopbaan- en
reïntegratieadvies

via Viawerk

Sterk in je werk Uitstroomonderzoek

Regionaal 
contactpunt

Extra handen
voor de zorg

17 werknemers bij Viazorg
Directeur bestuurder   1   

Beleidsadviseurs   10
Loopbaanadviseurs   2  

Communicatie   2  
Ondersteuning   2  

Dec: 
Verhuizing 

naar 
Fruitlaan 4c 

Goes

87

77

2019               2020

Aangesloten 
organisaties

https://www.facebook.com/viazorg
https://www.linkedin.com/company/viazorg
https://twitter.com/ViaZorg


Websites en social media

viazorg.nl bezoekers

694 viawerk.nl bezoekers

2019
2020

19.208 

18.447 

2020 in het kort

 

 

 

 
 

 
 

 

 abonnees maandelijkse 
digitale nieuwsbrief483

2.260 geplaatste vacatures in 2020

76.374 bezoekers

197 trajecten afgerond

Voor o.a. loopbaan- & re-integratietrajecten

 

881 aanmeldingen

188 voorgesteld aan een
            zorgorganisatie

27 aanvragen van zorgorganisaties

2 aanvragen

Voor ondersteunende functies

Uitstroomonderzoek
 

12 deelnemende organisaties

674 respondenten waarvan 491 vrijwillig 
zijn vertrokken

Top 3 vertrekredenen

Loopbaanmogelijkheden

Uitdaging in werkzaamheden

Werksfeer en samenwerking

 66

Aantal trajecten afgerond

2019
2020

156

110

€ 7.309.300
deelnemende 
organisaties

Extra handen voor de zorg

Coronabanen

SectorplanPlus

Regionaal contactpunt

179 trajecten afgerond

171 doorverwijzingen

Arbeidsmarkt in Beeld

Er zijn 3 nieuwe publicaties 
verschenen over actuele arbeidsmarkt 
ontwikkelingen op ons arbeidsmarkt 
dashboard.

viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl

Arbeidsmarktconferentie

1e online conferentie 

met 115 deelnemers

Gratis loopbaangesprekken voor iedereen 
die in zorg en welzijn werkt of wil  werken



ZPO

15 leerlingen gediplomeerd

191 leerlingen gestart met 
een opleiding

4 werkgroepen

2020 in het kort

 

 

 

Viazorg: 
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Aantal deelnemende organisaties

10 werkgroepen

2019
2020 28

15

voor zorg en 
welzijn in 
Zeeland

Als netwerkorganisatie brengt Viazorg actief partijen bij 
elkaar om samen aan een goede organisatie van welzijn 
en zorg in Zeeland te werken. We richten ons op een vitale 
arbeidsmarkt, waarbij we aanzetten tot beweging en actie, 
en faciliteren hierbij.  

 Deltaplan             Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis

10 VVT organisaties uit Zeeland nemen deel

10 werkgroepen

De doelstelling om 25 academici aan te trekken 
is in 2020 behaald

ZEEUWSE 
VERPLEEGHUIS

THUIS in
 h

et

Zorginnovatie

7 deelnemende organisaties

17 Smart Glasses

Klachtencommissie Zeeland

4 nieuwe leden

Nieuw reglement gemaakt dat voor alle 
verschillende klachtwetten geldig is



Deltaplan

 

LEES MEERLEES MEER
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Geannuleerd

4
kerngroepen

10
werkgroepen

28
15

2019          2020
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Inzicht in de stand van 
zaken en toekomstige 
arbeidsontwikkelingen.

Snel deskundig worden in 
een regio waar we blijvend, 
lerend werken.

Iedereen die wil en kan 
brengen we naar de zorg.

Kennis & inzicht Kiezen & toeleiden Leren & opleiden Werken & behoud

Samen gaan we voor vitale 
en gezonde werknemers in 
onze regio.

4 pijlers: 

https://viazorg.nl/deltaplan


Kennis en inzicht mijlpalen 2020
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Actiegericht aan de slag 
om uitstroom te beperken

Oplevering Prognosemodel Zorg en 
Welzijn door ABF Research

November 2020

∙  Juli 2020: oplevering infographic 
   uitstroomonderzoek zorg en welzijn
∙  December 2020: Resultaten landelijk 
    uitstroomonderzoek zorg en welzijn

Rapportage & factsheet landelijke 
resultaten opgeleverd december 2020 

In samenwerking met VWS regioteam
verschillende workshops georganiseerd 

pijler Werken & behoud

Inzicht in de Zeeuwse arbeidsmarkt Uitstroomonderzoek

enthousiast ontvangen 
door deelnemers



Kiezen en toeleiden mijlpalen 2020
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Professionals uit Europa halen
In compactere vorm verder

           Pilotfase Q1 2021

Verwenarrangement 
gebruikt door 15 academici  

Academici

25

aangetrokken 
naar Zeeland

Academici

25

Sterk in je werk
Eerste helft 2020  

> 120 kandidaten

Training Ambassadeurs 
van de Zorg 

zowel fysiek als ‘hybride’

3 ambassadeurs 
van 2020 mee naar 2021

+ 
5 nieuwe aanmeldingen

SO’s in opleiding> 5 
> van 2 naar 6 

opleidingsplaatsen

Contact studenten + 
universiteiten verbeteren

Optie: concept ROOTZZ  
voor inzetten 

studentennetwerk

Relevante studieverenigingen en haar 
portfolio's in beeld > 2021 relatie opbouwen

Extra aandacht voor 
Taaluitdagingen

SIJW inzet bij warme afwijzing

  Zorg en welzijn 
profileren als innovatieve 

sector in Zeeland

Zorgserie: Zeeuwse dokters op tv

2021:

2 corona proof
 Summerschool

edities 



Leren en opleiden mijlpalen 2020
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Testen concept Innovatie lab 
d.m.v. vraagstuk uit 
jeugdhulpverlening 

Deelname verschillende partners 
uit de keten voor de zorg voor 

het kind 

Bepalen kaders en 
structuur Innovatielab Digitaal leerplatform: 

businesscase plan opgeleverd 
van eisen en kosten-batenanalyse

Business case

Hybride opleider 
gestart najaar 2020 

Iedere student
een stageplaats

             gerealiseerd95% 
In het Schooljaar 2020-2021 hadden, ondanks 
de Corona-situatie, vrijwel alle BOL studenten 
(Combi, MZ en VP) en alle HBOV-studenten 
een stageplaats.



Werken en behoud mijlpalen 2020
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Werkgroep 
Actiekring Behoud

opgestart

Webinars aanbieden voor HR

Leerlijnen (thema’s)

• Duurzame inzetbaarheid - 
   veilig en gezond werken

• Thuiswerkbeleid - thuiswerken

• 450 aanmeldingen

• 45 workshops

• 6 bijeenkomsten plaatsgevonden

• plan + voorstel inrichting 

   Actiekring Behoud

Notitie opgesteld 
Flexibele inzet personeel

Voorstel voor 
behoud personeel 
door het bieden 
van flexibiliteit 

Van de dit 
jaar digtale 

Fit2Work week
hebben     

organisaties
gebruik gemaakt 

16



Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis 
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> Verwenarrangement gebruikt door 15 artsen  
> Interesse werken in Zeeland: 33 artsen 

met 8 in gesprek 

SO’s in opleiding> 5 
> van 2 naar 6 
Opleidingsplaatsen

Academici
25

Pilots

> Professionals uit Europa halen
 deelnemende organisaties

> Smart Glasses
 deelnemende organisaties7

6

Tijdwinst door 
samenwerking  met 
opleidingsplaatsen 

aanvragen

Duidelijke 
intenties 

samenwerken Schaalvoordelen 
door 

samenwerking 
in coronatijd

Uitwisseling van 
kennis & ervaring 

tussen 
verpleegkundigen  

over pilots

> Gezamelijke communicatie
> Centrale Corona-afdeling

Gesprekken met 
Periscaldes over 

samenwerking met 
huisartsen 
op 3 thema’s

nl.:

> ANW (avond, nacht, weekend) -diensten
> ELV (1e lijn verblijf)  proces evaluaren
> Centraal nummer voor opname

Beslisdocument 
is opgeleverd 

> Hoe ANW-diensten anders organiseren 
voor minder werkdruk? 
Werkgroep Tekort artsen onderzoekt dit nader

> Zeeuwse Zorgcentrale 
werkgroep opgestart

 > Deelname bestuurders aan 
presentatie bij Tante Louise
‘Anders werken in de zorg’ 

> Visie op ouderenzorg 
opgesteld

> Afspraken daadwerkelijk samenvoegen afzonderlijke fte’s 
bij afzonderlijke organisaties tot 1 vacature

> Overzicht gemaakt van de verschillende rollen 
en functies binnen de aangesloten verpleeghuizen 
(van verzorgenden t/m PA)

aangetrokken 
naar Zeeland

Financiële 
voordelen

Ondersteunende
350 medewerkers

LEES MEERLEES MEER

https://viazorg.nl/tizv


SectorplanPlus
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Tijdvak
1

2

3

4

Opleidingstrajecten
1007
536

1.498
536

3.071
1.367

10.193
3.134

Werkgevers
39
31

32
29

39
36

58
49

Financiële ondersteuning
€ 2.072.600 aangevraagd
€ 1.125.805 gerealiseerd

€ 2.270.350 aangevraagd
€ 1.124.830 gerealiseerd

€3.550.900 aangevraagd
€ 2.498.936 gerealiseerd

€ 7.306.800 aangevraagd
€ 3.429.971 gerealiseerd

Om ervoor te zorgen dat extra medewerkers worden opgeleid 
binnen zorg en welzijn is de subsidie SectorplanPlus in 2020 

beschikbaar via Viazorg.

Peildatum 1-6-2021

In totaal hebben 66 verschillende zorg- en welzijnsorganisaties subsidie aangevraagd voor een 

totaal van 5573 trajecten voor het opleiden van medewerkers.*sinds 2017

In 2020 zijn er ook 157 covid-scholing trajecten gerealiseerd.

LEES MEERLEES MEER

https://viazorg.nl/themas/sectorplanplus


Extra handen voor de zorg
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27 aanvragen 
van zorginstellingen

2 aanvragen 
van 

zorginstellingen
Het gaat om ondersteunende 

functies, met uitzicht op instroom 
in een opleiding in september

881 
aanmeldingen

188 
voorgesteld 

aan een 
zorginstelling

In samenwerking met Zeesav en de
Veiligheidsregio hebben we de cohort 
afdeling in Goes helpen bemensen

Coronabanen

Door de coronacisis kwam men in de zorg nog 
meer handen tekort. Extra handen voor de zorg 
koppelde aanbod van mensen die bij wilden 
springen bij lokale zorgorganisaties die daar 
behoefte aan hadden.

Ook 
inzet personeel 
vanuit EHVDZ 
aanmeldingen



Regionaal Contactpunt
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179 contacten met 171 
personen

92 doorverwijzingen

“Ik zou tijdelijk aan de slag gaan, maar het is zo leuk dat ik in de zorg blijf!” 

Loopbaanoriëntatie gesprekken

Vitaliteitgesprekken

Workshops Netwerken & Solliciteren

Loopbaanscans

110156

2019          2020
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53 
direct naar 
werkgevers

39 
naar 

Sterk in je werk

- Sterk in je werk kandidaat Anne

Sterk in je werk

https://viazorg.nl/gratisloopbaangesprek


 

Schooljaar

2019-2020

 BOL

 BBL

2020-2021
 BOL

 BBL

Uitstroom
ongediplomeerd

19
30

3
9

Uitstroom
gediplomeerd

13
2

4
3

Instroom

24
121

12
179

6
deelnemende

zorgorganisaties

PIB* Scholing:
Vervolg competentietraining coachend begeleiden 
 • 46 praktijkbegeleiders
 • 3 docenten 

Trainers coachend begeleiden opgeleid
 • 12 praktijkbegeleiders
 • 3 docenten van Scalda 
  
 

• Keuze voor niveau 4 en doorstroom naar
   niveau 4 mogelijk

• Nieuwe opzet leergemeenschap 

Nieuw

Communicatie & werving:

Zeeuwse Praktijkroute 
OuderenzorgViazorg steekt samen met zorg- en welzijns-

organisaties, onderwijsorganisaties, de 

overheid en zorgpartners de handen uit de 

mouwen om regio Zeeland van  voldoende 

en goed opgeleide professionals te  voorzien. 

Sinds 2019 heeft RAAT plaatsgemaakt voor 

het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn 

waarmee de hardnekkige thema’s  getackeld 

kunnen worden. Zoals het met hybride 

 vormen van onderwijs  voorbereiden van 

(nieuwe) medewerkers op aankomende 

 taken die ontstaan door innovaties binnen 

de zorg- en welzijnssector. 

OPLEIDEN

17
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*Professional in begeleiding

• Toolkit gemaakt als ondersteuning voor deelnemende      
   communicatie afdelingen 

• Vergelijkingsoverzicht gemaakt voor: BOL, BBL 
   en regulier

• Animatiefilmpjes voor nieuwe medewerkers

• Social media kalender ontwikkeld

https://viazorg.nl/sites/default/files/inline-files/RAAT-rapportage-2020.pdf


Zorginnovatie
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Samen gebruiken ze 

17 
Smart glasses

Smart glasses Een slimme bril met 
ingebouwde microfoon en 

camera.

In 2021 starten de innovaties:

Wolk heupairbag & Momo bedsense

Live meekijken

Triage op afstand

7 
deelnemende 
organisaties

LEES MEERLEES MEER

https://viazorg.nl/innovatieve-technologie
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Viawerk

20
35

2019          2020

Voor:
HR advies

Re-integratie tweede spoor

Duurzame inzetbaarheid

Workshops & trainingen

Testmogelijkheden

Vitaliteitscoaching

Loopbaanbegeleiding

Outplacement

Bezoekers

694 Pagina-
weergaven

2.987

Door corona en 
veel inzet op 

Sterk in je werk 
is het aantal trajecten 

in 2020 wat terug 
gelopen.

.nl

De website van Viawerk is eind 2019 pas live gegaan, 
daarom zijn er geen cijfers van het aantal bezoekers 
en paginaweergaven in 2019.

https://viawerk.nl/


Websites en social media
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87,6%10,9%

18.447

19.208

2019       2020

Bezoekers

64.428

94.768

2019       2020

489

373

300.756

108.218

2019       2020

Paginaweergave

-3% -32%

+178%

822 volgers

867 volgers

Volgers               Bezoekers

483

2019       2020

Abonnees nieuwsbrief

318

18-24
25-34

35-44
45-54

55+

2,5%

19,7%

29,6%

30,3%

17,9%Le
ef

tij
d 

be
zo

ek
er

s

Aanvraag 

Google Grants 
eind 2020

goedgekeurd
We krijgen nu jaarlijks $120.000 aan 

advertentietegoed zodat we beter vindbaar 
én zichtbaar zijn via google. 

Wegens corona zijn er weinig 
bijeenkomsten georganiseerd. 

Toch is er bijna geen verschil in het 
aantal bezoekers van de website te zien.

.nl

https://viazorg.nl/
https://twitter.com/ViaZorg
https://www.linkedin.com/company/viazorg
https://www.facebook.com/viazorg


 

 

 

 
 

 
  

ZZ.nl

De vernieuwde website van ZZ.nl is eind 2019 pas live gegaan, 
daarom zijn er geen cijfers beschikbaar van 2019.

ZZ.nl

Top 3 functiegebieden

Verzorgend

Sociaal pedagogisch

Verpleegkundig

Top 3 werkgebieden

Verpleging & verzorging

Gehandicaptenzorg

Thuiszorg
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78.374
Bezoekers 

972.420 
Pagina-

weerkgaven

geplaatste vacatures2.260
34% in VVT

Waarvan

29 vrijwilligers
vacatures

2.260

1.820

2019       2020

Geplaatste vacatures

82

2019       2020

Werkgevers die gebruik maken 
van ons loopbaanportaal

Wekelijks versturen we een 
vacature alert in de vorm 

van een digitale nieuwsbrief 
voor werkzoekenden

73

https://www.zz.nl/
https://www.zz.nl/

