
Viazorg Nieuwsbrief, april 2019

Ontdek de Zorg van de Toekomst!
Een conferentie over de toekomst van de zorg met Richard van Hooijdonk,

Vincent de Schepper en het Radboudumc

Aan zorgprofessionals, studenten en docenten: zet 18 juni in je agenda voor
een inspirerende middag over de zorg van de toekomst met Vincent de
Schepper en Richard van Hooijdonk! Ontwikkelingen op het gebied van
onder andere robotica en virtual reality zullen de revue passeren. Een
experience-plein, diverse workshops door o.a. het Radboudumc en de twee
grote sprekers geven invulling aan deze dag. Dit mag je niet missen!

Deel deze uitnodiging met alle zorgprofessionals binnen je organisatie. Ook
studenten en docenten nodigen we van harte uit voor deze inspirerende middag!

Tijd: 12.00 u - 17.00 u 
Waar: Scheldetheater Terneuzen 
Wanneer: 18 juni

 



De gehele middag is het experience-centre beschikbaar in de centrale hal met
organisaties en de nieuwste snufjes op het gebied van zorg en technologie!

Meer informatie, het hele programma en aanmelden via viazorg.nl

Jouw organisatieactiviteit op het LOB-platform!

Viazorg biedt aangesloten organisaties de mogelijkheid om activiteiten op
het Zeeuwse platform voor loopbaanoriëntatie (LOB) te vermelden. Staat er
een leuke activiteit voor vmbo-leerlingen op het programma van jouw
organisatie? Geef die dan direct door!

Speciaal voor Zeeuwse vmbo leerlingen is er het LOB platform. Hier kunnen zij
opdrachten maken of een keuze maken uit één van de vele activiteiten die mbo-
scholen en bedrijven aanbieden, denk hierbij aan open dagen, workshops en
snuffelstages. Het LOB platform is hiermee een effectief middel waarmee leerlingen
zich kunnen oriënteren op hun toekomstige loopbaan.

Meer informatie en aanmelden 
Kijk hier op onze website voor meer informatie of meld direct je activiteit aan.

Oproep: gezamenlijke deelname
aan WrX Experience jobfestival op
15 juni!

Op 15 juni is het eerste Zeeuwse jobfestival voor
alle sectoren in onze provincie. Ook de sector

zorg & welzijn mag hierbij niet ontbreken! Maken we ons weer samen
zichtbaar en slaan we de handen ineen?

Zeeland WrX! is een samenwerking van Zeeland Business, de Provincie Zeeland,
ZeeuwseVacaturebank.nl, het UWV, De Zeeuwse Connectie en Leer Werk Loket.
Zeeland WrX! heeft als doel om Zeeland neer te zetten als hotspot om te wonen,
werken en recreëren, in samenwerking met bedrijven, overheden en Zeeuwse
scholen. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met bedrijven,
overheden en Zeeuwse scholen.

Zorg & welzijn aanwezig 
Bundelen we de krachten en zijn we samen aanwezig? Al vanaf 750 euro is er
standruimte mogelijk. Bezetting en kosten worden verdeeld. Wil je meedoen? Mail

https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/werkconferentie-toekomst-van-de-zorg-op-18-juni-met-vincent-de-schepper-en
https://viazorg.nl/nieuws/2019-03/zeeuws-platform-voor-loopbaanorientatie


dan uiterlijk 10 mei naar m.coppoolse@viazorg.nl.

Meer informatie vind je hier.

Personeelstekorten
zorg en welzijn worden
aangepakt

Sinds december 2017 kunnen
werkgevers binnen Zorg en
Welzijn een beroep doen op het
SectorplanPlus voor de scholing
van nieuwe beroepskrachten. Inmiddels zijn er drie aanvraagrondes geweest.
Meer dan 900 organisaties hebben aangegeven mee te willen doen.
Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Dat
blijkt uit de recent uitgebrachte voortgangsrapportage. 

Met deze rapportage krijgen partijen meer zicht op de voortgang van het
SectorplanPlus en - via een aantal korte ‘verhalen’- waar de middelen concreet
voor worden ingezet.

Bekijk hier het rapport

Oost-Vlaamse studenten nemen zorgafdeling over bij
ZorgSaam

Vier Vlaamse studenten lopen momenteel stage in ouderzorginstelling De Blaauwe
Hoeve van ZorgSaam in Hulst. De derdejaarsstudenten verpleegkunde uit
Hogeschool Vesalius in Sint-Niklaas nemen de komende weken alle taken over in
een volledige afdeling. En dat is uniek!

Bekijk hier het video-item.

Zorgorganisaties starten grootschalig
uitstroomonderzoek

Op 1 april startten meer dan 220 zorgorganisaties een landelijk

mailto:m.coppoolse@viazorg.nl.
https://www.zeelandbusiness.nl/wrx/
https://viazorg.nl/nieuws/2019-04/personeelstekorten-zorg-en-welzijn-worden-aangepakt
https://www.tvoost.be/programmas/tv-provincie-tv-provincie-euregio-scheldemond-76443


uitstroomonderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers. Dit om bij
te dragen aan het oplossen van de personeelstekorten in zorg en welzijn.
Alle bij Viazorg aangesloten organisaties met meer dan 60 FTE hebben begin
dit jaar een uitnodiging tot deelname ontvangen. In Zeeland participeren
momenteel 9 zorgorganisaties aan het onderzoek.

Vanaf deze maand benaderen de 220 deelnemende organisaties elke vertrekkende
medewerker met dezelfde set vragen over vertrekredenen en bestemming. Oud-
medewerkers kunnen er ook hun tips en opmerkingen kwijt. Onderzoeksbureau
Presearch voert het uitstroomonderzoek uit. Omdat de data gebundeld worden, kan
er straks op organisatieniveau, regionaal en landelijk niveau vergeleken worden.
Organisaties kunnen op onderbouwde data anticiperen en van elkaars ervaringen
leren.

Meer informatie 
Meer weten of meedoen? Kijk dan hier.

16 mei: 'Fit in je
loopbaan' workshop:
Regie op eigen loopbaan

Op 16 mei 2019 organiseert Viazorg
de workshop Regie op eigen
loopbaan.

De workshop 
Je wilt plezier hebben in je werk, je wilt uitdaging houden én je wilt gezond blijven.
Daarom is het belangrijk dat je werk doet dat bij je past. Ook in tijden van krappe
bezettingen en onrust op de werkvloer of onrust in de privésituatie wil je overeind
blijven. Heb jij de baan om ook in de toekomst gezond en energiek aan het werk te
blijven? Hoe houd je je eigen werk plezierig en uitdagend en zorg je tegelijkertijd
voor de juiste balans tussen werk en privé? In deze workshop leer je inzicht te
krijgen in je werkvermogen en je werkbeleving en krijg je praktische tools
aangereikt die je helpen vitaal te blijven in je loopbaan.

In deze workshop leer je inzicht te krijgen in je werkvermogen en je werkbeleving
en krijg je praktische tools aangereikt die je helpen vitaal te blijven in je loopbaan.

Meer weten? Aanmelden en meer informatie vind je hier.

https://viazorg.nl/projecten-themas/uitstroomonderzoek
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-05/fit-je-loopbaan-workshop-regie-op-eigen-loopbaan


Met korting naar Jaarcongres
Projectmanagement in de Zorg!

Op dinsdag 21 mei a.s. vindt de derde editie
van het jaarcongres Projectmanagement in de Zorg plaats. Beter
projectmanagement bij zorgorganisaties resulteert in betere zorgverlening.
Het streven van dit congres is om de kwaliteit van projectmanagement in
zorginstellingen beter te maken.

Thema 2019: Verbeter innoveren, verbeter de zorg 
Met keynote sprekers Jan Christiaan Huijsman, Patrick van Veen en Reint jan
Renes. 
Breng ook een bezoek aan de praktijkcases, workshops en informatiemarkt

Als partner mag Viazorg aangesloten organisaties een korting aanbieden. Schrijf in
via www.pmindezorg.nl en geniet € 50,- korting en betaal slechts € 345,- excl. BTW.
Code: KRTVIAZ50

22 mei: Workshop Financiële problemen bij
werknemers

Als werkgever kun je behoorlijk last hebben van de financiële problemen van
je medewerkers. Een medewerker met financiële zorgen heeft last van
concentratieverlies, is minder productief, ervaart meer stress, is vaker ziek én
is gevoeliger voor fraude en diefstal. Als werkgever heb je er daarom alle
belang bij deze problemen te herkennen en te helpen oplossen. Hierdoor
krijg je jouw productieve en gemotiveerde medewerker terug.

Als werkgever kun je de signalen van financiële problemen leren herkennen. Door
een proactieve aanpak kan veel schade worden voorkomen.

In deze training leer je:

▪ de
oorzaken
en
gevolgen
van
financiële
problemen
kennen

▪ de
signalen
herkennen

http://www.pmindezorg.nl


▪ deze
problemen
bespreekbaar
te
maken
met
de
medewerker

▪ welke
hulpmiddelen
je
kunt
inzetten

Meer weten? Aanmelden en meer informatie vind je hier.

Agenda

16 mei: 'Fit in je loopbaan' workshop: ‘Bewust in je loopbaan’ 
22 mei: Workshop Financiële problemen bij werknemers 
27 mei: Arbonetwerk 
3 juni: Netwerk vitaliteit 
6 juni: Kwaliteitscirkel HR 
11 juni: Arbeidsmarktoverleg Welzijn & Zorg 
18 juni: Conferentie de Toekomst van de Zorg 
20 juni: 'Fit in je loopbaan' workshop: Vitaliteit, ontspanning, voeding en beweging

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

 
 

https://viazorg.nl/activiteiten/2019-05/22-mei-workshop-financiele-problemen-bij-werknemers
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-04/fit-je-loopbaan-workshop-bewust-je-loopbaan
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-05/22-mei-workshop-financiele-problemen-bij-werknemers
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-05/arbonetwerk
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https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/arbeidsmarktoverleg-welzijn-zorg-awz
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/werkconferentie-toekomst-van-de-zorg-op-18-juni-met-vincent-de-schepper-en
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/fit-je-loopbaan-workshop-vitaliteit-ontspanning-voeding-en-beweging
http://madmimi.com/signups/c6673aaece524735b5428b2f95008f54/join
mailto:info@viazorg.nl
http://twitter.com/ViaZorg
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