
Viazorg Nieuwsbrief, december 2019

18 maart: Dare2Care festival!
Noteer woensdag(middag) 18 maart
alvast in de agenda voor de tweede
editie van het Dare2Care festival in
de ontdekdezorg week! Weer een
mooi moment om de sector samen in
de spotlight te zetten. Al 18
organisaties hebben toegezegd om
dit samen weer tot een succes te
maken! Doet jouw organisatie ook
mee?

Afgelopen jaar bezochten maar liefst 650 bezoekers waaronder jongeren, zij-
instromers en herintreders het festival! Meer informatie over het definitieve
programma en de locatie volgt nog. Gezien de kosten en het aantal aanmeldingen,
gaan we niet in zee met een evenementenbureau. Viazorg zal dus wederom de
organisatie op zich nemen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 januari 2020.

Aanmelden

Studenten aan de slag met opdrachten uit het werkveld

Vanaf februari 2020 gaan tweedejaars studenten van de opleiding
Verpleegkunde in samenwerking met studenten van de opleidingen
Engineering, Human Resource Management, Technische Bedrijfskunde en
Logistiek weer aan de slag met diverse opdrachten uit het werkveld.

Studenten werken hierbij samen in kleine projectgroepen (gemiddeld genomen vier

 

https://viazorg.nl/form/ik-doe-mee-met-het-dare2care-fes


studenten per groep), in opdracht van een organisatie uit het (Zeeuwse)
beroepenveld. Voor studenten is dit soms een eerste kennismaking met het
werkveld, voor werkgevers een mooie kans om in contact te komen met potentiële
kandidaten voor de toekomst.

Wil je ook geïnspireerd raken door de vernieuwende ideeën van de studenten? 
HZ komt graag in contact voor een samenwerking in het kader van dit project.

Meer informatie

Zorg & Welzijn Zeeuwse
arbeidsmarkt in beeld

Viazorg brengt de Zeeuwse facts &
figures van de arbeidsmarkt zorg- en
welzijn in beeld met deze infographic!

Bekijk de meest actuele facts & figures
voor de Zeeuwse arbeidsmarkt van zorg-
en welzijn.

Klik hier voor de infographic

Factsheet Peiling Duurzame inzetbaarheid

Houd de Viazorg website in de gaten. In januari 2020 wordt de factsheet
Peiling Duurzame inzetbaarheid geplaatst.

ZZ.nl heeft een nieuw jasje gekregen!

Viazorg heeft goed nieuws! De vernieuwde website ZZ.nl is live! De nieuwe site,
ontwikkeld door FrisBEE uit Vlissingen, biedt meer gebruiksvriendelijkheid én meer
mogelijkheden om zelf zaken aan te passen. Er is een overzichtelijke vacaturebank

waar ook vrijwilligersvacatures weer een prominente plek hebben gekregen.
Uiteraard blijven de koppelingen met de zeeuwsevacaturebank.nl en

ontdekvacaturesinzorgenwelzijn.nl bestaan. Naast de nieuwe site heeft ook het logo

https://m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=m9ZGCdnbBF&wpMessageId=2360&userId=31200237&command=viewPage&activityId=31545329&encId=%7bencId%7d
https://viazorg.nl/nieuws/2019-12/zeeuwse-arbeidsmarkt-zorg-welzijn-beeld
https://zz.nl/home


van ZZ.nl een nieuw jasje gekregen.

Bekijk nu de nieuwe zz.nl

Coming soon: Viawerk

Nieuw vanaf 2020: Viawerk, voor al je vraagstukken op het gebied van
loopbaan & (HR)advies. Naast viazorg.nl en ZZ.nl komt er een nieuwe website

bij: viawerk.nl. Houd je mail in de gaten voor meer informatie!

Dien tot en met 20 december je aanvraag in voor

http://zz.nl
http://viawerk.nl


SectorplanPlus tijdvak 4

Tot en met 20 december is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor
cofinanciering voor tijdvak 4 van SectorplanPlus. Voor dit vierde en voorlopig laatste
tijdvak is maar liefst € 130,- miljoen beschikbaar gesteld.

Bekijk ook de laatste stand van zaken rondom SectorplanPlus in de infographic
over tijdvak 4.

Meer informatie

Fit in je loopbaan workshops

Op donderdag 30 januari organiseert Viazorg twee workshops: 1. Slapen en
Ontspannen 'Met energie aan het werk. 
2. Hoe ga ik om met veranderingen?

Beide workshops worden gegeven door John Matthijs van Bewegen Werkt.
De workshops zijn voor alle medewerkers van de bij Viazorg aangesloten
organisaties. Zet de workshops in je agenda en gebruik interne
communicatie (intranet) om dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden onder
je medewerkers.

Workshop Slapen en Ontspannen 'Met energie aan het werk!'

Uit onderzoek blijkt dat voldoende nachtrust misschien wel de belangrijkste
leefstijlfactor is. Zo blijkt dat we de afgelopen decennia steeds minder zijn gaan
slapen, wat grote gevolgen heeft voor onze gezondheid en productiviteit. In deze
workshop wordt ingegaan op het belang van slapen en de relatie met herstel en
ontspanning. Meer info en aanmelden

Workshop ‘Hoe ga ik om met veranderingen?’

Veranderingen zijn van alle tijden. Maar in de 21e eeuw volgen veranderingen zich
sneller op dan ooit. Dit niet alleen thuis, maar ook op het werk. In deze workshop
gaan we vooral in op veranderingen in het werk, de impact die dat op jou kan

https://viazorg.nl/nieuws/2019-12/dien-nog-tot-en-met-20-december-je-aanvraag-voor-sectorplanplus-tijdvak-4
https://viazorg.nl/activiteiten/2020-01/30-januari-fit-je-loopbaan-workshop-slapen-en-ontspannen-met-energie-aan-het


hebben en de manieren waarop je daarmee om zou kunnen gaan. Meer info en
aanmelden

In verband met kerst en oud en nieuw is Viazorg vanaf
25 december tot en met 1 januari gesloten.

Agenda

30 jan: Workshop Slapen en Ontspannen 'Met energie aan het werk!' 
30 jan: Workshop ‘Hoe ga ik om met veranderingen?’ 
18 mrt: Dare2Care festival

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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