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Een (terug)blik op de Zorg van de
Toekomst
Ruim 300 bezoekers werden 18 juni ondergedompeld in de inspirerende 
wereld van zorg & technologie bij de conferentie Zorg van de Toekomst in het
Scheldetheater. Robotica, virtual en augmented reality en de laatste innovaties op
het gebied van zorg en technologie stonden centraal bij de conferentie. Een
experience centre, grote sprekers waaronder Richard van Hooijdonk en workshops
van onder meer het Radboudumc wierpen een blik op de toekomst van de zorg.
Zelfs Tessa, de sociale pratende robot, was aanwezig.

Op 7 november volgt er een conferentie met hetzelfde thema voor managers en
bestuurders van Zeeuwse zorg en welzijnsorganisaties.

De conferenties zijn een initiatief van Viazorg, Scalda, Hoornbeeck College, 
ZorgSaam en de HZ University of Applied Sciences.

 



Regionale Peiling Duurzame Inzetbaarheid 2019

Het thema duurzame inzetbaarheid leeft! 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.

Activiteiten Viazorg 2020 op basis van peiling 
Met behulp van de peiling wordt regionale informatie opgehaald over de mate
waarin organisaties bezig zijn met het thema duurzame inzetbaarheid. De
waargenomen trends uit de peiling zullen voor Viazorg het uitgangspunt vormen bij
de inrichting van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in 2020.

Oproep! 
Ben jij binnen jouw organisatie betrokken bij de ontwikkeling van beleid gericht op
duurzame inzetbaarheid? Deel dan graag jouw input met ons via deze enquête.

Vul hier de enquête in.

Viazorg workshops na de
zomervakantie

Ook na de zomervakantie staan er weer
diverse workshops in de planning. Een
kort overzicht:

▪ 19
september:
'Fit
in
je
loopbaan'
workshop:
Mantelzorg,
wat
kom
je
tegen
als
je
voor
iemand
zorgt?

https://mail.viazorg.nl/owa/redir.aspx?C=_5EhZScU1lYIG3fYQJRnq8SCvHTubrn-P0Xs7H_9qSrkJtFQVvPWCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2f1x6Hl6ffPlh8zO2hQO1W-i69sadmAfN2uvmbGGyn-Nyw%2fedit%3fusp%3dsharing


Verzorgd
door
Eva
regelt!
Aanmelden
kan
hier.

▪ Op
4
september
in
de
middag
en
24
oktober
in
de
ochtend
wordt
de
workshop
financiële
problemen
bij
medewerkers
opnieuw
aangeboden
nadat
er
na
de
eerste
workshop
in
mei
zeer
positieve
reacties
waren.

Mieke van Valen eerste gediplomeerde van Zeeuwse
Praktijkroute Ouderenzorg

Op woensdag 19 juni ontving Mieke van Valen, als allereerste, haar mbo
diploma’s voor Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau
3 binnen de opleiding Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg(ZPO). Een

https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/fit-je-loopbaan-workshop-mantelzorg-wat-kom-je-tegen-als-je-voor-iemand-zorgt


bijzonder moment! Zowel studeren als werken deed zij bij zorglocatie
Bachten Dieke van ZorgSaam. Docenten van Scalda zijn hierbij op de
zorglocatie aanwezig om ter plekke lessen te verzorgen. In de ouderwetse
schoolbanken zitten, is er dus niet meer bij in dit onderwijsconcept.

Twee jaar lang volgde Mieke de ZPO. Ze slaagde met vlag en wimpel. De opleiding
duurt drie jaar, maar de ZPO biedt iedere student de ruimte om het op eigen tempo
te doen. Mieke van Valen deed de opleiding versneld, in twee jaar. De dag na de
diplomering van Mieke, neemt Kimberley Cuppers, ook een ZPO student, haar
diploma in ontvangst die de opleiding zelfs in een jaar heeft afgerond bij WVO Zorg.
Via de ZPO specialiseren studenten zich als Verzorgende-IG en Medewerker 
Maatschappelijke Zorg in het werken met ouderen. Denk bijvoorbeeld aan
revalidatie, ouderenzorg of thuiszorg. Studenten worden opgeleid in de praktijk en
weten dus precies wat zorgvragers nodig hebben. Ze helpen collega's op locatie op
het gebied van wonen, het huishouden, welzijn en het verlenen van zorg.

Meer lezen? Kijk dan hier

HZ start met duale variant bachelor hbo Verpleegkunde

In het nieuwe studiejaar 2019-2020 start de duale variant van de bachelor
opleiding hbo Verpleegkunde aan de HZ University of Applied Sciences. Ook
wordt de opleiding als deeltijdvariant aangeboden.

In het studiejaar 2018-2019 wordt de duale opleidingsvariant Verpleegkunde door
de HZ alleen aangeboden binnen de kaders van het Experiment Vraagfinanciering
van het ministerie van OCW. Het Experiment Vraagfinanciering houdt het volgende
in: binnen het experiment volgt de student geen hele opleiding, maar 1 of meer
modules. Elke module levert 30 studiepunten op. De modules kunnen gestapeld
worden tot een diploma. Studenten die meedoen aan het experiment kunnen een
bijdrage krijgen van de overheid, via een voucher.

Kijk voor meer informatie op https://hz.nl/opleidingen/verpleegkunde-hbo-v-deeltijd

https://viazorg.nl/nieuws/2019-06/mieke-van-valen-eerste-gediplomeerde-van-zeeuwse-praktijkroute-ouderenzorg
https://hz.nl/opleidingen/verpleegkunde-hbo-v-deeltijd


Duurzame inzetbaarheid in de spotlight: Fit2Work week
18-22 november

Op 11 juni was de aftrap voor de week van duurzame inzetbaarheid: de
Fit2Work week van 18 t/m 22 november! Tijdens deze bijeenkomst werden de
plannen toegelicht om te komen tot de Fit2Work week.

Jouw organisatie kan al meedoen door het aanbieden van één workshop of het
beschikbaar stellen van een locatie.

Als organisatie meedoen aan de Fit2Work week 18-22 november? Meld je aan
via onderstaande button!

Aanmelden Fit2Work week

Zeeuwse arbeidsmarkt het meest krap

Er is een nieuw artikel geplaatst op 'Arbeidsmarkt in beeld' met interessante
informatie over de arbeidsmarkt in Zeeland. In het artikel wordt een samenvatting
gegeven van het halfjaarlijkse rapport 'De Zeeuwse arbeidsmarkt: Aanbod en vraag
in Zeeland mei 2019'. Een periodieke publicatie van de huidige stand van zaken en
de knelpunten die is opgesteld door de ZB| Planbureau. Hierin staat onder meer
dat in vergelijking met andere provincies de Zeeuwse arbeidsmarkt het meest krap
is.

Meer lezen? Klik hier.

http:
https://viazorg.nl/form/fit2work-week
https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/publicatie-zbplanbureau-de-zeeuwse-arbeidsmarkt-aanbod-en-vraag-zeeland-mei-2019


Met korting naar het Congres HRM in de Zorg op 17
september!

Op 17 september vindt de 13e editie van het jaarcongres HRM in de Zorg
plaats. Viazorg is partner van het congres en mag aangesloten organisaties
een korting aanbieden. Anders organiseren, werken én denken in de zorg. is
HR klaar voor 2020?

Een dag gevuld met inspirerende visies door Simon Douw, Prof. dr. Gabriël
Anthonio, Ingeborg Mussche, Peter de Visser en Bart Hufen. Bezoek ook de
praktijkcases, workshops, interactieve sessies en informatiemarkt.

Meer info vind je hier.

Agenda

27 aug: Bijeenkomst HR Deltaplan Zeeuwse Arbeidsmarkt 
9 sept: Bijeenkomst strategische personeelsplanning 
10 sept: Bijeenkomst bestuurders Deltaplan Zeeuwse Arbeidsmarkt 
12 juni: Netwerk mobiliteit 
12 sept: Kwaliteitscirkel HR 
19 sept: 'Fit in je loopbaan' workshop: Mantelzorg, wat kom je tegen als je voor
iemand zorgt? 
10 okt: Re-integratienetwerk 
15 okt: Arbeidsmarktoverleg Welzijn & Zorg 
17 okt: 'Fit in je loopbaan' workshop 
21 okt: Netwerk vitaliteit

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/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/bijeenkomst-strategische-personeelsplanning
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/bijeenkomst-bestuurders-deltaplan-zeeuwse-arbeidsmarkt
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/netwerk-mobiliteit
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/kwaliteitscirkel-hr
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-09/fit-je-loopbaan-workshop-mantelzorg-wat-kom-je-tegen-als-je-voor-iemand-zorgt
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/re-integratienetwerk
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/arbeidsmarktoverleg-welzijn-zorg-awz
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/fit-je-loopbaan-workshop-17-oktober
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/netwerk-vitaliteit
http://madmimi.com/signups/c6673aaece524735b5428b2f95008f54/join
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