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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. Hoe
ga je als organisatie om met de veranderingen in beroepen en hoe implementeer je
technologie in je organisatie? Diverse workshops, lezingen en sprekers geven
invulling aan deze dag. Aanmelden kan via onderstaande button!

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

Aanmelden Zorg van de Toekomst

 

https://viazorg.nl/zorg-van-de-toekomst
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/werkconferentie-zorg-van-de-toekomst-op-7-november


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 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 boost ambassadeursproject
voortgezet onderwijs

Viazorg zet sinds 2014 ambassadeurs in om leerlingen op
het voortgezet onderwijs te enthousiasmeren over leren en
werken in zorg en welzijn. Op dit moment beschikt Viazorg niet meer over
voldoende ambassadeurs waardoor het geven van een boost aan dit project nodig
is. CNV Jongeren biedt de mogelijkheid aan te sluiten bij het landelijke initiatief
Ambassadeurs van de Zorg. Graag informeren we je hierover om vervolgens ook
jouw mening te vragen over deelname aan dit initiatief. Meer info

Bijeenkomst voortgezet onderwijs
Goes en Terneuzen

Jongeren zijn de toekomst. Zij bepalen namelijk hoe de
sector zorg en welzijn er de komende jaren uit gaat zien.
Zou het niet fantastisch zijn als wij deze groep jongeren
samen warm maken voor zorg en welzijn? Op 17 en 19 september laten we graag
aan alle geïnteresseerden uit het voorgezet onderwijs zien hoe wij dit willen doen! 
Lees meer

https://docs.google.com/forms/d/1x6Hl6ffPlh8zO2hQO1W-i69sadmAfN2uvmbGGyn-Nyw/viewform?edit_requested=true
https://viazorg.nl/nieuws/2019-08/nieuwe-boost-ambassadeursproject-voortgezet-onderwijs
https://viazorg.nl/nieuws/2019-08/bijeenkomsten-voor-voorgezet-onderwijs-zeeland


Nieuw schooljaar Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg
van start

Er zijn dit schoojaar 190 studenten gestart met de Zeeuwse Praktijkroute
Ouderenzorg (ZPO). Zij gaan in heel Zeeland aan de slag bij Allévo, SVRZ, Ter
Weel, WVO Zorg, ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen en bij de nieuwe
aangesloten organisatie Zorgstroom. Er komen nog steeds aanmeldingen binnen. 
Sinds dit schooljaar is er ook een BBL-variant van de ZPO en is Verpleegkunde
niveau 4 ook te volgen in deze onderwijsvorm.

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) is een praktijkgerichte opleiding voor
verzorgende IG/medewerker maatschappelijke zorg niveau 3. De opleiding wordt
volledig gevolgd binnen de muren van diverse ouderenzorgorganisaties. Docenten
van Scalda geven les op locatie.Theorie en praktijk komen op die manier echt
samen. De student is zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces en het tempo
waarin de opleiding wordt gevolgd. Doorgaans duurt de opleiding drie jaar, maar
een student kan dit ook versneld doen, bijvoorbeeld binnen twee jaar. En, de
student behaalt ook twee diploma's!

Subsidie Praktijkleren eenvoudig aanvragen
via SectorplanPlus-portal

Goed nieuws voor organisaties die in het schooljaar 2018/2019
leerwerkplekken voor BBL- en/of hbo duaal-leerlingen aanboden.
Naast SectorplanPlus-subsidie kun je voor de begeleidingskosten
van deze leerlingen ook een beroep doen op de subsidieregeling Praktijkleren. Het
gaat om een bedrag van maximaal € 2700,- per jaar. Door een koppeling tussen de
portals van SectorplanPlus en Praktijkleren, bespaar je tijd en geld bij het
aanvragen van deze subsidie.

Bekijk hier de vernieuwde subsidiekaart van Regiolplus

Activiteit aanmelden voor het LOB-
platform

https://viazorg.nl/nieuws/2019-08/vernieuwde-subsidiekaart-online


Het nieuwe schooljaar is deze week weer van start gegaan. ook dit jaar willen we
leerlingen die gebruik maken van het LOB-platform weer interesseren voor
activiteiten binnen zorg en welzijn.

Biedt jouw organisatie een leuke activiteit voor vmbo en/of mbo studenten? Je kunt
hierbij denken aan open dagen, meeloopdagen, workshops, snuffelstages etc.

Wij zorgen ervoor dat de activiteit zo snel mogelijk op het LOB-platform wordt
geplaatst en je op de hoogte wordt gehouden van de aanmeldingen.

Meld je activiteit hier aan

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

Zorg je voor je kind, ouder, partner, vriendin of buurvrouw
die langdurig ziek is? Dan ben je mantelzorger. Een dankbare taak, die ook veel tijd
en energie kost.

Eva regelt geeft tijdens de workshop Mantelzorg van 19 september om 09.30 uur
praktische tips over hoe je werk en mantelzorg kan combineren. Meer info en
aanmelden

Workshop Financiële problemen bij
werknemers

De workshop Financiële problemen was een groot succes
en wordt daarom 24 oktober opnieuw georganiseerd. Leer
als werkgever vroegtijdig de signalen van financiële problemen te herkennen. Op
die manier help je hoge kosten te voorkomen en krijg je jouw productieve en
gemotiveerde medewerker terug. 
Meer info en aanmelden

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

Op 5 november om 9.00 uur organiseert Viazorg de
workshop 'Het belang van vitaliteit: hoe ver mag je als
werkgever gaan?' Dit doen wij in samenwerking met AON Health Solutions en

https://viazorg.nl/projecten/activiteit-aanmelden-voor-het-lob-platform
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/19-september-fit-je-loopbaan-workshop-mantelzorg-wat-kom-je-tegen-als-je-voor
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/24-oktober-workshop-financiele-problemen-bij-werknemers


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, maar hoe ver kan en mag je
hierin als werkgever gaan? In deze tweedelige workshop worden verschillende
aspecten van vitaliteit op interactieve wijze belicht en bespreekbaar. Meer info en
aanmelden

Arbeidsmarkt in beeld

Lees hier meer over de vacature ontwikkeling

Hoe staat het met SectorplanPlus?

Bekijk hier de laatste stand van zaken

Verwacht tekort aan medewerkers
voor de sector zorg en welzijn loopt
terug

Het verwachte tekort aan medewerkers voor de sector zorg en welzijn neemt af. Dit
geldt landelijk maar zeker ook voor Zeeland. Vorig jaar werd voor de regio Zeeland
voor 2021 nog een tekort van 1.325 medewerkers in de sector verwacht. Nieuwe
prognoses laten zien dat het verwachte tekort aan medewerkers terugloopt naar
846 in 2021 en zelfs naar 770 in 2022. Meer info

Een veilige zorgomgeving begint bij jezelf

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor, ook in de zorg. Jelle Boonstra,
Directeur RegioPlus vertelt hier meer over.

https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/5-november-workshop-het-belang-van-vitaliteit-hoe-ver-mag-je-als-werkgever
https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/9-vacatureontwikkeling-2018-regio-zeeland
https://viazorg.nl/nieuws/2019-07/hoe-staat-het-met-sectorplanplus
https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/verwacht-tekort-aan-medewerkers-voor-de-sector-zorg-en-welzijn-loopt-terug
https://www.skipr.nl/blogs/id3950-een-veilige-zorgrelatie%3A-taboe-of-thema%3F.html


Een medewerker die een grens overschrijdt, komt vaak weg met bijvoorbeeld een
vaststellingsovereenkomst. Hierdoor wordt het gedrag niet geregistreerd en blijft
voor andere organisaties onzichtbaar dat de medewerker over de schreef is
gegaan. Dit is alleen te voorkomen als alle zorg- en welzijnsorganisaties
samenwerken in het registreren van misdragers in het Waarschuwingsregister Zorg
& Welzijn. Zo creëren we samen een veilige zorg voor iedereen.

Landelijke bijeenkomst: 'Een veilige
zorgrelatie'

Neem op 8 oktober 2019 deel aan de
bestuurdersbijeenkomst ‘Een veilige zorgrelatie, daar
moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen’, van 16.00-
19.00 uur.

Wat doen we als zorgsector om de veiligheid te borgen? Moeten en kunnen we alle
risico’s op incidenten beheersen? En hoe kijken we naar instrumenten als het
Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn, die bedoeld zijn om veiligheid van cliënten
te bevorderen?

Ben je er bij? Zet de datum alvast in je agenda. 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

9 sept: Workshop strategische personeelsplanning 
12 sept: Netwerk Mobiliteit 

https://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl/
https://www.regioplus.nl/nieuws/2019/save-the-date-bestuurdersbijeenkomst-%E2%80%98een-veilige
https://viazorg.nl/nieuws/2019-06/met-korting-naar-het-congres-hrm-de-zorg
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/workshop-strategische-personeelsplanning
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/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 
8 okt: Landelijke bijeenkomst 'Een veilige zorgrelatie' 
10 okt: Re-integratienetwerk 
21 okt: Netwerk vitaliteit 
21 okt: Deltaplan Arbeidsmarkt zorg en welzijn Zeeland 
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' 
12 nov: Bijeenkomst uitstroomonderzoek 
14 nov: Netwerk Mobiliteit 
18 nov: Fit2Work week 
28 nov: Kwaliteitscirkel HR 
12 dec: 'Fit in je loopbaan' workshop Geluk op de Werkvloer

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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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
http://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/landelijke-bijeenkomst-een-veilige-zorgrelatie)
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/re-integratienetwerk
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/netwerk-vitaliteit
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/21-oktober-deltaplan-arbeidsmarkt-zorg-en-welzijn-zeeland
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/bijeenkomst-uitstroomonderzoek
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/netwerk-mobiliteit
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/fit2work-week
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/kwaliteitscirkel-hr
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-12/12-december-fit-je-loopbaan-workshop-geluk-op-de-werkvloer
http://madmimi.com/signups/c6673aaece524735b5428b2f95008f54/join
mailto:info@viazorg.nl
http://twitter.com/ViaZorg
https://madmimi.com/p/1894fe?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d
https://go.madmimi.com/subscription/edit?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
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