
Viazorg Nieuwsbrief, mei 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

We zetten deze conferentie over de Zorg van de Toekomst voor de laatste
keer in de spotlight via de nieuwsbrief. Helpen jullie mee de
zorgprofessionals te bereiken en ze een inspirerende middag te bezorgen?

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 Richard van Hooijkdonk en Vincent de Schepper geven invulling
aan deze dag. Dit mag je niet missen!

 



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

Aanmelden conferentie

11 juni: Arbeidsmarktoverleg Welzijn & Zorg (AWZ) +
netwerkbijeenkomst Fit2Work week

Op 11 juni 2019 vindt het volgende Arbeidsmarktoverleg van 13.30 u - 16.00 u voor
zorg- en welzijnsorganisaties uit alle sectoren voor heel Zeeland plaats. Viazorg
faciliteert dit overleg drie keer per jaar. HR-managers en personeelsadviseurs
worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit Sectorbreed
Arbeidsmarktoverleg! Daarnaast kunnen deelnemers zelf agendapunten en
thema’s aanreiken en ervaringen delen.

Wat staat er op de agenda? 
Arbeidsmarktontwikkelingen, voortgang projecten, Raat 2.0 en de Fit2Work week
november.

Aanmelden voor het AWZ overleg van 13.30 u - 16.00 u kan hier.

Netwerkbijeenkomst Fit2Work week & lezing Thijs Launspach 
Graag nodigen we je ook uit voor een inspirerende netwerkbijeenkomst over de
week van duurzame inzetbaarheid: de Fit2Work week van 18 t/m 22 november!
Deze bijeenkomst sluit aan op het AWZ overleg van Viazorg. Beiden vinden plaats
bij Qwestor in Goes. Deze duurt van 16.00 u - 17.30 u.

https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/werkconferentie-toekomst-van-de-zorg-op-18-juni-met-vincent-de-schepper-en
https://viazorg.nl/conferentiezorgvandetoekomst
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/arbeidsmarktoverleg-welzijn-zorg-awz


Tijdens deze bijeenkomst lichten we onze plannen toe 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. Om alvast in de Fit2Work sfeer te komen,
sluiten we af met een lezing van Thijs Launspach!

Aanmelden voor de Fit2Work netwerkbijeenkomst op 11 juni via
G.Jansen@qwestor.nl.

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

Aanmelden Fit2Work week

27 juni: Extra 'Fit in je loopbaan' workshop: Regie op
eigen loopbaan

Vanwege grote belangstelling biedt Viazorg een extra workshop 'Regie op
eigen loopbaan' aan op 27 juni. 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. Meld je snel aan via
onderstaande button!

Klik hier voor meer informatie & aanmelden

mailto:G.Jansen@qwestor.nl.
http:
https://viazorg.nl/form/fit2work-week
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/extra-fit-je-loopbaan-workshop-regie-op-eigen-loopbaan


Alle aanvragen SectorplanPlus voor tijdvak 3
gehonoreerd

Eerder deze week heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) aan de Tweede Kamer laten weten voor tijdvak 3 alle aangevraagde
opleidingsprojecten volledig te honoreren. De 1.330 opleidingsprojecten zijn
ingediend door 904 werkgevers met een totale aangevraagde waarde van
bijna €141 miljoen.

In de regio Zeeland hebben 38 werkgevers een opleidingsproject ingediend. Er is
voor bijna 3,6 miljoen euro subsidie aangevraagd. Hiervan worden zo’n 3.100
deelnemers opgeleid.

Meer lezen? Klik hier

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 is goed vertegenwoordigd! Samen met 6 organisaties
uit de sector zijn we samen aanwezig om de bezoekers zorg & welzijn te laten
ervaren.

Meer informatie vind je hier.

https://viazorg.nl/nieuws/2019-05/alle-aanvragen-sectorplanplus-voor-tijdvak-3-gehonoreerd
https://www.zeelandbusiness.nl/wrx/


20 juni: 'Fit in je loopbaan' workshop: Vitaliteit en
Mindful Walk!

Geef je snel op voor de workshop Vitaliteit en Mindful Walk op 20 juni!
Verspreid deze uitnodiging ook onder de zorgmedewerkers binnen je
organisatie.

De workshop 
Vitaliteit is voor iedereen belangrijk. Je hebt het nodig om je werk goed te kunnen
doen en om goed in je vel te zitten. Wil je investeren in je eigen gezondheid en je
vitaler en fitter voelen op je werk? Tijdens deze workshop krijg je inzicht in jouw
vitaliteit. De workshop bestaat uit de onderdelen Vitaliteit en Mindful Walk. 
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.

Nieuwe beleidsperiode vanaf 2020

Eind 2019 loopt het beleidsprogramma Koersen op kansen af. Dit programma
vormde vanaf 2016 het kader voor de werkzaamheden van de 14 regionale
werkgeversorganisaties – waaronder Viazorg – en RegioPlus.

Het beleidsprogramma Koersen op kansen kent vier programmalijnen: 
* strategisch arbeidsmarktbeleid; 
* kwalificeren voor zorg en welzijn; 
* werven met beleid; 
* duurzame inzetbaarheid.

De afgelopen jaren hebben we veel bereikt in deze programmalijnen. Maar de
knelpunten op de arbeidsmarkt zorg en welzijn zijn nog niet opgelost. In de nieuwe
beleidsperiode die vanaf 2020 start, wordt daar verder aan gewerkt. De afgelopen
maanden is door de regionale werkgeversorganisaties en RegioPlus in
samenspraak met het ministerie van VWS hard gewerkt aan een nieuw
beleidsprogramma voor de komende vijf jaar.

https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/fit-je-loopbaan-workshop-vitaliteit-en-mindful-walk


Meer weten? Daarover lees je hier meer.

Grensinformatiepunten mooie uitkomst van Interreg-
project

Op 16 mei was de slotconferentie van het Interreg-project
Grensinfovoorziening Vla-Ned in Antwerpen. Hier werden de uitkomsten
gepresenteerd rondom het makkelijker maken van werken en leren over de
grens. Er moeten veel drempels op o.a. arbeidsrechtelijk, juridisch en fiscaal
gebied verdwijnen, wil het werken en leren over de grens makkelijker worden.
Daar richtte het Interreg-project zich op.

Een mooi resultaat zijn bijvoorbeeld de grensinformatiepunten (GIPs). Hier kun je
terecht met al je vragen over werken, leren en stage lopen over de Nederlands-
Vlaamse grens. Wist je dat er zo’n GIP in Terneuzen is?

Binnen dit project mochten Vlaamse studenten stage lopen bij ZorgSaam. Zij waren
heel enthousiast over het werk- en leerklimaat. Met betrekking tot
diplomawaardering en -erkenning moeten er nog stappen worden gemaakt. Dit
project krijgt dan ook een vervolg. Meer weten over het project en de betrokken
(Zeeuwse) partners? Kijk dan op grensinfovoorziening VL-NL.

Agenda

3 juni: Netwerk vitaliteit 
6 juni: Kwaliteitscirkel HR 
11 juni: Arbeidsmarktoverleg Welzijn & Zorg 
15 juni: Jobfestival WrX 
18 juni: Conferentie de Toekomst van de Zorg 
20 juni: 'Fit in je loopbaan' workshop: Vitaliteit en Mindful Walk! 

https://viazorg.nl/nieuws/2019-05/nieuwe-beleidsperiode-vanaf-2020
https://www.grensregio.eu/projecten/grensinfovoorziening-vlaanderen-nederland
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/netwerk-vitaliteit
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/kwaliteitscirkel-hr
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/arbeidsmarktoverleg-welzijn-zorg-awz
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-06/wrx-experience-jobfestival
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-en-mindful-walk


27 juni: Extra 'Fit in je loopbaan' workshop: Regie op eigen loopbaan 
1 juli: Bestuurdersbijeenkomst 
9 sept: Bijeenkomst strategische personeelsplanning

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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