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Kansen voor forenzen in Zeeland
Lang niet iedereen in Zeeland is binnen een kwartiertje op het werk.
Dagelijks reizen 40.000 Zeeuwen de provincie uit en velen zijn één tot drie
uur per dag onderweg om op het werk te komen.

Volgens onderzoek van de Zeeuwse Vacaturebank en de Provincie is meer dan
80% bereid om een baan te nemen in eigen provincie. De meeste forenzen stellen
daarbij wel bepaalde voorwaarden wat betreft salaris en doorgroeimogelijkheden.
Gekeken naar het grote aantal vacatures in Zeeland is dit een belangrijke groep
voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Zeeuwse zorg werft academici

Er heerst een groot tekort aan huisartsen en zorgprofessionals in de provincie
Zeeland. In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector zijn de komende jaren meer dan
1300 mensen nodig. De vacatures moeten daarom grotendeels worden ingevuld
met arbeidskrachten buiten Zeeland. Viazorg zet zich actief in voor het aantrekken
van academici voor in de zorg in Zeeland. Hiervoor werken wij nauw samen met de
Provincie, de Zeeuwse Huisartsen coöperatie en zorg- en welzijnsinstellingen. Het
doel is het op de kaart zetten van de gehele sector zorg en welzijn in Zeeland,
zodat potentiële kandidaten interesse krijgen om hier te komen wonen en werken.

 



Het unieke is dat we als Zeeuwse zorg samen personeel werven! Zie ook dit
nieuwsberichtje van afgelopen maart: Zeeuwse zorgsector werft samen personeel

Op 28 november 2019 staat Viazorg namens de Zeeuwse Zorg & Welzijn sector op
het najaarscongres van Verenso in Zwolle. De specialist ouderengeneeskunde is
een belangrijke doelgroep, waar we in Zeeland tekorten in hebben. Via het Verenso
congres proberen we de Zeeuwse arbeidsmarkt landelijk op de kaart te brengen.

Er zijn nog allerlei andere initiatieven in de maak om Zeeland, en in het bijzonder
deze sector, in de belangstelling te krijgen voor zorgacademici buiten Zeeland.

Save the date: 7 november -
Conferentie 'Zorg van de
Toekomst'

Een conferentie over de toekomst van de zorg
en technologie

Zet 7 november alvast in je agenda voor een inspirerende middag over de
toekomst van de zorg! De conferentie is bedoeld voor managers, bestuurders en
andere geïnteresseerden van zorg & welzijnsorganisaties! Ontwikkelingen op het
gebied van onder andere robotica en virtual reality zullen de revue passeren.
Diverse sprekers en workshops geven invulling aan deze dag. Aanmelden kan via
onderstaande button.

Op 18 juni was de eerste conferentie met dit thema gericht op zorgprofessionals,
studenten en docenten. Klik hier voor meer informatie over de conferenties.

Aanmelden Zorg van de Toekomst

Regionale peiling duurzame
inzetbaarheid

Viazorg nodigt je uit om deel te nemen aan de
vragenlijst over het thema duurzame inzetbaarheid.
Het thema duurzame inzetbaarheid staat bij steeds
meer werkgevers hoog op de agenda. Om te inventariseren hoe werkgevers in

https://viazorg.nl/nieuws/2019-03/zeeuwse-zorgsector-werft-samen-personeel
https://viazorg.nl/zorg-van-de-toekomst
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/werkconferentie-zorg-van-de-toekomst-op-7-november


zorg en welzijn in 
Zeeland invulling geven aan dit thema, organiseert 
Viazorg een regionale peiling duurzame inzetbaarheid.

De vragenlijst bestaat uit 19 vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal
10 minuten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Naar de enquête

Nieuwe Viazorg collega

Sinds maandag 1 juli heeft Viazorg er
een nieuwe collega bij: Maaike
Louwerse. 
Als communicatiemedewerker is ze
verantwoordelijk voor het beheer van de
websites van Viazorg, de social media en
de nieuwsbrief. Ze ondersteunt
daarnaast Meike Coppoolse in haar werkzaamheden. 
Maaike stelt zich graag aan je voor.

“Een trotse fan van Zeeland en bewondering voor de zorg”

“Ik ben Maaike, 23 jaar en ik woon in Goes. Ik ben misschien geboren in
Zaltbommel, maar ik voel mij een echte Zeeuw. Mijn ouders zijn namelijk wel
geboren in Zeeland. Na een aantal jaar in Zaltbommel te hebben gewoond, zijn we
verhuisd naar Goes. Toen ik klaar was met de middelbare school heb ik drie jaar de
opleiding toerisme aan Scalda Middelburg gevolgd. Daarrna begon ik met mijn
communicatiestudie aan de Hogeschool Rotterdam. Ik ging in het eerste jaar van
mijn studie voor het eerst weg uit Zeeland en op kamers in Rotterdam. Maar na dit
jaar heb ik mijn kamer weer opgezegd en ben ik teruggegaan naar Goes, want
Zeeland blijft toch wel echt mijn thuis. Afgelopen half jaar heb ik gewerkt aan mijn
afstudeeronderzoek bij WVO Zorg in Vlissingen. In deze tijd heb ik deel uit gemaakt
van een mooie zorgorganisatie en mijn studie op een goede manier afgerond. De
zorgsector spreekt mij ontzettend aan en ik bewonder het werk in de zorg enorm.
Toen Viazorg op zoek was naar een communicatiemedewerker, hoefde ik hier niet
lang over na te denken en heb ik gelijk mijn kans gepakt. Ik zit hier erg op mijn plek
en ik hoop veel voor Viazorg en haar partners te kunnen betekenen.“

https://docs.google.com/forms/d/1x6Hl6ffPlh8zO2hQO1W-i69sadmAfN2uvmbGGyn-Nyw/viewform?edit_requested=true


Science Festival 2019

Bio Base Europe Training Center, Mad
Science en Huis van de Techniek
organiseren op 4 en 5 oktober het 2e
Science Festival. Het festival richt zich met
name op jongeren. Verschillende bedrijven
laten zien wat het belang is van
wetenschap en techniek.

Een mooie kans om ook vanuit de zorgsector de jongeren te laten zien en ervaren
met welke technieken de sector werkt en zich steeds verder ontwikkeld.

Het Science Festival sluit aan bij de activiteiten van het landelijke ’Weekend van de
Wetenschap’ waar honderden bedrijven, musea, laboratoria en universiteiten hun
deuren open zetten voor het publiek.

Ook een lezing, workshop of een kijkje in de keuken organiseren? Meld je dan
uiterlijk 9 augustus aan via deze link: Aanmelden Science Festival 2019

Meer lezen? Klik hier.

Hoe staat het met SectorplanPlus?

Bekijk hier de laatste stand van zaken

Workshop Financiële problemen

Vanwege het succes en de positieve reacties in mei organiseert Viazorg op 4
september en 24 oktober opnieuw de workshop 'Financiële problemen bij
werknemers.' Als werkgever kun je behoorlijk last hebben van de financiële
problemen van je medewerkers. Medewerkers met financiële zorgen ervaren meer
stress, zijn minder productief, vaker ziek en gevoeliger voor fraude en diefstal. Het
is van belang om als werkgever deze problemen te herkennen en te helpen
oplossen. Hierdoor krijg je jouw productieve en gemotiveerde medewerker terug.

Meer informatie en aanmelden voor 4 september 
Meer informatie en aanmelden voor 24 oktober

https://nl.surveymonkey.com/r/LM8J5H5
https://viazorg.nl/nieuws/2019-07/science-festival
https://viazorg.nl/nieuws/2019-07/hoe-staat-het-met-sectorplanplus
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/4-september-workshop-financiele-problemen-bij-werknemers
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/24-oktober-workshop-financiele-problemen-bij-werknemers


Landelijke Actie Leer Netwerkdag

Op maandag 2 december 2019 is de eerste, landelijke Actie
Leer Netwerkdag in ‘s- Hertogenbosch. Het Actie Leer Netwerk
voert de regie op de organisatie hiervan.

Voor deze werkdag, die jaarlijks gaat plaatsvinden, nodigen ze
HR-professionals, beleidsmakers en bestuurders in zorg, welzijn en onderwijs uit.
Ook de medewerkers van de werkvloer, die betrokken zijn bij innovatie
arbeidsmarktinitiatieven, zijn van harte welkom.

Deze dag is bedoeld om te leren van elkaar en gezamenlijk actief aan het
opschalen van oplossingen te werken. Samen actieleren met oplossingen die
zorgen voor voldoende, tevreden en toegeruste medewerkers in zorg en welzijn.

Klik hier voor meer informatie

Workshop Strategische Personeelsplanning

Op 9 september organiseert Viazorg de workshop Strategische
Personeelsplanning. In de workshop SPP gaan we op een interactieve en
aansprekende wijze kennis maken met SPP. We gaan in kaart brengen wat SPP
concreet inhoudt en wat het kan opleveren voor jouw organisatie. Strategische
personeelsplanning laat zien waar de knelpunten zitten zodat leidinggevenden daar
tijdig, en met oplossingskracht over afdelingsgrenzen heen, op kunnen anticiperen.
Het is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de
optimale bezetting van je organisatie, afdeling en team. Nu en in de toekomst. Meer
informatie en aanmelden

Viazorg workshops 'Fit in je loopbaan'

In het kader van de ‘Fit in je loopbaan' worden er in
het najaar weer drie gratis workshops georganiseerd.
Deze zijn voor alle medewerkers van de bij Viazorg
aangesloten organisaties ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. Zet
de workshops in je agenda en gebruik interne communicatie (intranet) om dit
bericht zoveel mogelijk te verspreiden onder je medewerkers.

https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/agenda/landelijke-actie-leer-netwerkdag/
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/9-september-workshop-strategische-personeelsplanning


19 september Workshop Mantelzorg, wat kom je tegen als je voor
iemand zorgt?

In Nederland zijn ruim 3,5 miljoen mensen mantelzorger. Een dankbare taak, die
ook veel tijd en energie kost. Eva regelt! geeft tijdens deze workshop onder andere
praktische tips over hoe je werk en mantelzorg kan combineren en de route die je
kan bewandelen als het gaat om het benaderen van instanties en het regelen van
zaken naast de praktische verzorging. Meer info en aanmelden

5 november Workshop 'Het belang van vitaliteit: hoe ver mag je
als werkgever gaan?'

Viazorg organiseert de workshop 'Het belang van vitaliteit: hoe ver mag je als
werkgever gaan?'. Dit doen wij in samenwerking met AON Health Solutions en
Ploum Rotterdam Law Firm. De huidige instroom van nieuwe zorgprofessionals lijkt
onvoldoende om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. De aanpak
van de personeelstekorten hangt samen met kansen voor het behouden van
personeel. Investeren in vitaliteit betreft zo’n kans. Meer info en aanmelden

7 november Workshop Slapen en Ontspannen: ‘Met energie aan
het werk!’

Uit onderzoek blijkt dat voldoende nachtrust misschien wel de belangrijkste
leefstijlfactor is, meer nog dan gezonde voeding en voldoende beweging. In deze
workshop wordt ingegaan op het belang van slapen en de relatie met herstel en
ontspanning. Je wordt bewust van je eigen slaapgedrag en gaat voor jezelf na wat
dit betekent in relatie tot het werk (werkdruk en werkstress). Je gaat op zoek naar
mogelijkheden om ontspanning in het dagelijks leven extra aandacht te geven en
maakt een persoonlijk plan. Daarnaast is er aandacht voor ontspanningsoefeningen
die je zowel thuis als tijdens het werk kunt toepassen. Meer info en aanmelden

12 december Workshop Geluk op de Werkvloer

Werkgeluk, wat is dat eigenlijk? Tijdens de workshop Geluk op de Werkvloer maak
je op een leuke en frisse manier kennis met de invloed van geluk op de werkvloer
en de wijze waarop je hier zelf invloed op hebt. De oefeningen zijn direct toe te
passen in het dagelijkse leven. Je krijgt diverse handvatten mee, zodat ze direct de
positieve gevolgen ervaren: meer geluk, zonder hier bewust mee bezig te zijn.
Meer info en aanmelden

Tijdelijke opdracht: projectleider

Ken/ben jij iemand met ervaring als projectleider of
product owner met portal-/websiteontwikkeling? Dan

https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/fit-je-loopbaan-workshop-mantelzorg-wat-kom-je-tegen-als-je-voor-iemand-zorgt
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/5-november-workshop-het-belang-van-vitaliteit-hoe-ver-mag-je-als-werkgever
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/7-november-fit-je-loopbaan-workshop-slapen-en-ontspannen-met-energie-aan-het
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-12/12-december-fit-je-loopbaan-workshop-geluk-op-de-werkvloer


heeft RegioPlus een tijdelijke opdracht in de sector zorg
en welzijn waar jij je ei in kwijt kunt. Meer info

Jaarcongres HRM in de Zorg – 17 september

Op 17 september vindt de 13e editie van het
jaarcongres HRM in de Zorg plaats. Anders
organiseren, werken en denken in de zorg. is HR
klaar voor 2020?

Viazorg is partner van het congres en mag aangesloten organisaties een korting
aanbieden. Inspirerende visies door Simon Douw, Prof. dr. Gabriël Anthonio,
Ingeborg Mussche, Peter de Visser en Bart Hufen geven invulling aan deze dag.
Bezoek ook de praktijkcases, workshops, interactieve sessies en informatiemarkt. 
Meer info.

Agenda

27 aug: Arbeidsmarktoverleg Welzijn & Zorg (AWZ) 
4 sept: Workshop Financiële problemen bij werknemers 
9 sept: Workshop strategische personeelsplanning 
12 sept: Netwerk Mobiliteit 
17 sept: Bijeenkomst voortgezet onderwijs Goes 
19 sept: Bijeenkomst voortgezet onderwijs Terneuzen 
19 sept: 'Fit in je loopbaan' workshop: Mantelzorg, wat kom je tegen als je voor
iemand zorgt? 
26 sept: Kwaliteitscirkel HR 
10 okt: Re-integratienetwerk 
21 okt: Netwerk vitaliteit 
22 okt: Arbeidsmarktoverleg Welzijn & Zorg 
24 okt: Workshop Financiële problemen bij werknemers 
4 nov: Arbonetwerk 
5 nov: Workshop 'Het belang van vitaliteit: hoe ver mag je als werkgever gaan?' 
7 nov: 'Fit in je loopbaan' workshop Slapen en Ontspannen 'Met energie aan het
werk!' 
7 nov: Werkconferentie 'Zorg van de Toekomst' 
14 nov: Netwerk Mobiliteit 

http://bit.ly/2xQRgU7
https://viazorg.nl/nieuws/2019-06/met-korting-naar-het-congres-hrm-de-zorg
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-08/bijeenkomst-hr-deltaplan-zeeuwse-arbeidsmarkt
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/4-september-workshop-financiele-problemen-bij-werknemers
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/workshop-strategische-personeelsplanning
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/netwerk-mobiliteit
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/bijeenkomst-voortgezet-onderwijs-goes
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/bijeenkomst-voortgezet-onderwijs-terneuzen
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/fit-je-loopbaan-workshop-mantelzorg-wat-kom-je-tegen-als-je-voor-iemand-zorgt
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/kwaliteitscirkel-hr
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/re-integratienetwerk
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/netwerk-vitaliteit
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/arbeidsmarktoverleg-welzijn-zorg-awz
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/24-oktober-workshop-financiele-problemen-bij-werknemers
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/arbonetwerk
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/5-november-workshop-het-belang-van-vitaliteit-hoe-ver-mag-je-als-werkgever
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/7-november-fit-je-loopbaan-workshop-slapen-en-ontspannen-met-energie-aan-het
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/werkconferentie-zorg-van-de-toekomst-op-7-november
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/netwerk-mobiliteit


18 nov: Fit2Work week 
28 nov: Kwaliteitscirkel HR

Aanmelden voor deze nieuwsbrief

Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd, maar wil je deze nieuwsbrief liever
rechtstreeks ontvangen? Meld je dan nu aan en ontvang voortaan de ViaZorg
nieuwsbrief in je eigen inbox.

Aanmelden
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