
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Bij Viazorg zijn ruim 80 zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen aangesloten. Wij bieden professionele 

ondersteuning en advies op het brede terrein van personeel, organisatie en (strategische) arbeidsmarktactiviteiten. Als 

regionale arbeidsmarktorganisatie volgen we en anticiperen we op het sterk regionale karakter van de 

arbeidsmarktontwikkelingen. 

 

Wat biedt Viazorg jou als aangesloten organisatie 

Aansluiten bij Viazorg betekent deelname in een betrouwbaar en waardevol netwerk. Het gezamenlijk oppakken van 

arbeidsinitiatieven en het delen van kennis levert jouw organisatie veel voordeel op. Aangesloten organisaties kunnen 

profiteren van onze werkzaamheden voor de sector zorg en welzijn. Deelnemers kunnen hun vacatures kosteloos plaatsen 

op de vacaturesite ZZ.nl.  

 

Basisdiensten 
  

• ZZ.nl: is de vacaturesite voor vacatures in zorg en welzijn. Door het 

samenbrengen van vacatures op één platform zien geïnteresseerden in één 

oogopslag welk banenaanbod er is en kunnen zij direct solliciteren. Zo 

ontsluiten we samen de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Het plaatsen van 

vacatures op ZZ.nl brengt voor aangesloten werkgevers geen extra kosten met 

zich mee.  

 

• Arbeidsmarkt 
− Viazorg deelt kennis en resultaten uit onderzoeken en projecten via 

Arbeidsmarkt in Beeld. 
− Deelname aan diverse netwerken  
− Afstemming onderwijs en bpv stageplaatsen 

 

• Voorlichting en imago  

− Deelname aan en coördinatie van de Ontdekdezorgweek en de Zorg & 
Welzijn Special 

− Voorlichting op open dagen en inzet ambassadeurs op basisscholen en 
vmbo scholen    

− Ontwikkeling & verspreiding lespakketten 

− Beurzen en banenmarkten 

− Organisatie evenementen 
 

• Digitale Nieuwsbrief en Specials 

• Coördinatie SectorplanPlus 
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Organisatiegrootte     Tarief   

Organisaties met 0 – 199 fte    € 16,23 per fte (met als minimum € 607,49) 

Organisaties met 200 – 749 fte € 13,98 per fte   

Organisaties met 750-1349 fte € 11,78 per fte  

Organisaties met 1350 of meer fte € 10,95 per fte  

 

 

 

 
Meer informatie of aansluiten?  

 

Wil je aansluiten bij Viazorg en profiteren van al deze voordelen? Of wil je meer informatie? Neem contact op met Viazorg. 

Tel. 0113 – 25 00 73 of stuur een e-mail naar info@viazorg.nl. Kijk voor meer informatie op onze websites www.viazorg.nl, 

www.zz.nl of www.viawerk.nl.  

 

 
 
 
Relaties van viazorg: 
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