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Ter Weel en GGD Zeeland landelijk in
beeld
Een medewerker en cliënt van Zorggroep
Ter Weel zijn sinds kort te zien in de nieuwe
tv-commercial van Ik Zorg. Ook zijn een
medewerker en cliënt van GGD Zeeland
door heel Nederland te zien in onder andere
bushokjes (abri's). De opnames en abri's
zijn onderdeel van de landelijke campagne
Ik Zorg die vorig jaar is gestart.

In de zomer van 2018 bezocht een
campagneteam van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 72
zorginstellingen door heel Nederland. Ruim
600 mensen vertellen met de slogan 'IK ZORG'
wat ze doen, waar ze trots op zijn en wat ze
willen dat anderen weten over werken in zorg
en welzijn. In deze tweede 'campagne-flight' wordt de band tussen
zorgmedewerker en cliënt in beeld gebracht.

 



Werkconferentie Zorg van de Toekomst

Hoe implementeer je technologie in zorg- en welzijnsorganisaties? Deze
vraag stond donderdagmiddag 7 november centraal tijdens de
werkconferentie Zorg van de Toekomst. Rond de 100 bezoekers bezochten
de werkconferentie in Van der Valk Hotel Middelburg.

Verschillende sprekers, waaronder Philips, Vincent de Schepper en CZ, deelden
hun kennis en inzicht over dit onderwerp en bereidden managers en bestuurders
van Zeeuwse zorg en welzijnsorganisaties voor op de zorg van de toekomst. Naast
de lezingen werden er verschillende workshops verzorgd. De gehele middag was er
een experience centre met de nieuwste snufjes op het gebied van zorg en
technologie.



Een leuke middag voor groep 8 in het experience centre

Cool, oude mensen helpen met nieuwe uitvindingen! 25 leerlingen van groep
8 van basisschool Het Talent uit Middelburg namen een kijkje in het
experience centre van de Zorg van de Toekomst. Vol bewondering en met
veel interesse bekeken ze de uitvindingen.

De Smart Glass is volgens hen echt een top uitvinding en past ook op een
kinderneus. De heupairbag was heel licht en zullen opa’s en oma’s graag dragen.
Handig dat het slimme matras weet hoe je ligt en wanneer je bed uit bent. ‘Dat is
toch wel voor oude mensen? Anders gaan ze mij nog in de gaten houden!’ Contact
maken met de Cradle vonden ze heel bijzonder en voelde heel prettig. De
pepermuntjes uit de Medido lieten ze zich smaken. ‘Een mooie uitvinding voor
echte medicijnen, dan worden de mensen weer snel beter’. Het incontinentie
materiaal vonden ze wel wat vreemd, 'maar heel handig en fijn dat het er is voor als
je het nodig hebt’. Tof dat je met de VR bril kan skydiven en gamen. ‘De makers zijn
echt wel van deze tijd en weten wat leuk is’.

De standhouders waren onder de indruk van het enthousiasme en leergierigheid
van de leerlingen. De kinderen die al zorg-minded waren, werden nog
enthousiaster. Die combinatie tussen zorg en technologie is voor de meesten een
nieuwe wereld die ontdekt kan worden. Zitten hier onze nieuwe en innovatieve
zorgprofessionals tussen? Het was in ieder geval een ‘vet gave en coole middag’.

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
van ZZ.nl een nieuw jasje gekregen.

Bekijk nu het nieuwe zz.nl

https://zz.nl/home
http://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!

Openstelling tijdvak 4

Het Programma van Eisen voor het 4e tijdvak is vanaf nu te vinden op de
website van SectorplanPlus. De aanvraagperiode voor het 4e tijdvak loopt
van 2 december 2019 tot en met 20 december 2019.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige tijdvak staan vermeld in

http://viawerk.nl
https://www.sectorplanplus.nl/


bijlage 2 van dit Programma van Eisen. Vanaf 2 december 2019 kunnen ook
nieuwe aanvragers zich registreren (account aanmaken). Na het invullen van
enkele accountgegevens kunnen ook nieuwe aanvragers aanvragen en vervolgens
opleidingsproject(en) indienen.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via de website van SectorplanPlus.

Op de website kun je de Aanvraagprocedure & Programma van Eisen en de
belangrijkste wijzigingen voor tijdvak 4 downloaden.

Bulletin Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Het eerste bulletin Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn is een feit! 
Met in dit eerste nummer: 
- Het belang van een veilige zorgrelatie 
- Het Waarschuwingsregister als prachtig preventief instrument 
- Landelijke cijfers 
- Veel gestelde vragen

En nog veel meer!

Bekijk hier het bulletin

Introductieworkshop 
Ben je al deelnemer van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn? Dan is het
volgende wellicht interessant. Zoals bekend kent het Waarschuwingsregister
‘spelregels’ die zijn opgenomen in het Protocol. Eén van deze spelregels is dat de
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het Waarschuwingsregister
(beheerders en gebruikers) geïnstrueerd worden over hoe om te gaan met het
register. Om je daarbij te ondersteunen is het mogelijk om een introductie- dan wel
opfrisworkshop bij u op locatie te organiseren over het waarom, hoe en wat.

Bent je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar
info@waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl o.v.v. workshop
Waarschuwingsregister.

Waarom kiezen studenten voor zorg en welzijn?

https://www.sectorplanplus.nl/
https://www.sectorplanplus.nl/
https://viazorg.nl/sites/default/files/inline-files/Bulletin-Waarschuwingsregister-Algemeen_versie_november-2019.pdf
mailto:info@waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl


Op deze vraag hebben we geprobeerd een antwoord te zoeken door middel van
het instroomonderzoek. In 2019 voor het eerst uitgezet onder eerstejaars
studenten van de HZ, het Hoornbeeck College en Scalda.

Lees hier de resultaten.

Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn resultaten

Van de werknemers die hun werkgever in Zorg en Welzijn verlaten, wil ruim
tachtig procent in de toekomst weer in de sector (blijven) werken. Dit blijkt
uit de eerste cijfers van het landelijk Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van
RegioPlus, onder werknemers in cliëntgebonden functies.

Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een
nieuwe stap te willen zetten, in een nieuwe functie of binnen de huidige
werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen
de sector werken. 
Meer dan 220 zorgorganisaties hebben deelgenomen aan een grootschalig,
landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers.

Zie hier de eerste resultaten van het uitstroomonderzoek

Succesvolle eerste Fit2Work week!

De eerste editie van de Fit2Work week was een groot succes! Rond de 450
medewerkers van de deelnemende organisaties volgden verschillende workshops
over slaap, gezonde voeding, balans, mantelzorg en nog veel meer. De centrale
boodschap van deze week: ‘denk meer aan jezelf’.

Dit unieke initiatief is ontstaan door een geweldige samenwerking van organisaties

https://viazorg.nl/projecten-themas/afstemming-onderwijs/instroomonderzoek
https://viazorg.nl/nieuws/2019-11/uitstroomonderzoek-zorg-en-welzijn-resultaten


in zorg, hulpverlening en onderwijs. Samen onderkennen zij het belang van fitte en
vitale medewerkers. Het succes van de Fit2Work week is te danken aan iedereen
die een bijdrage heeft geleverd, zoals: de sponsoren, de locaties, de trainers, de
deelnemende organisaties en andere betrokkenen. De organisatie wil deze mensen
hartelijk bedanken voor de samenwerking.

Ontmoet de vijf Ambassadeurs van de Zorg

Op donderdag 7 november is de ambassadeurstraining bij Viazorg afgerond
en kunnen de ambassadeurs worden ingezet op het voortgezet onderwijs in
Zeeland. Het gaat om vier studenten van HZ University of Applied Sciences
en Scalda en een medewerker van SVRZ.

Zie op de foto van links naar rechts: Dara Naughton, Denise de Rooij, Daisy
Schrooten en Wim Bosman. Niet op de foto: Isabel de Broekert.

Meer info

Project voor de werkende mantelzorger, doe jij (ook)
mee?

Met het project ‘Werkende Mantelzorger’ wil het Navigatieteam, een netwerk
van Zeeuwse bestuurders, bijdragen aan de leefbaarheid in Zeeland. Het
Navigatieteam zet groepen mensen centraal die een eigen visie hebben op
leefbaarheid op basis van eigen ervaringen. Het team wil stimuleren dat zij
meewerken aan praktische oplossingen die voor hen de leefbaarheid
verbeteren.

Voor dit project zijn ze op zoek naar inwoners, die werk combineren met
mantelzorg, werkgevers en professionals. Het project richt zich op het vinden van

https://viazorg.nl/nieuws/2019-10/start-training-ambassadeurs-van-de-zorg-voortgezet-onderwijs


werkbare oplossingen om de balans tussen werk en mantelzorg te ondersteunen
en te verbeteren.

Ben jij een een werkende mantelzorger? Of wil je als werkgever, leidinggevende of
adviseur je medewerkers/collega's die mantelzorg geven beter ondersteunen?
Meld je dan aan!

Wanneer: november 2019 
Kosten: aan dit project zijn geen kosten verbonden behalve de investering van ca.
20 uur voor 5 bijeenkomsten (2019: 11/11: 15:00 – 17:00 uur & 11/12: 13:00 –
17:00 uur; 2020: 15/1: 13:00 – 17:00 uur; 5-2: 13:00 – 17:00 uur en 26/2: 13:00 –
17:00 uur. 
Aanmelden en meer informatie: info@jvandeschraaf.nl

Meer info

Aanmelden Actie Leer Netwerkdag

Op maandag 2 december van 10.00 tot 17.00 uur is de Actie Leer Netwerk Dag in
‘s-Hertogenbosch. Met ruim 70 inhoudelijke pitches, presentaties en workshops kun
jij meer te weten komen over arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn. Laat je
inspireren in de themastraat, de Koploperzaal, de Actieleerbioscoop of het Falend
Vooruit Café. Bekijk het programma en meld je (gratis) aan op 
actieleernetwerkdag.nl

Voor wie? 
Ben je actief als beleidsmaker, adviseur, praktijkprofessional, bestuurder? Is je
organisatie betrokken bij RAAT’s of wil je daar meer over weten? Hou jij je bezig
met veranderprocessen in zorg, welzijn of in het zorgonderwijs? Dan ben je van
harte welkom om kennis en ervaringen te komen delen en in gesprek te gaan met
honderden collega’s uit het hele land, vertegenwoordigers van verschillende
ministeries en alle regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn.

Meer informatie en aanmelden

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

mailto:info@jvandeschraaf.nl
https://viazorg.nl/project-voor-de-werkende-mantelzorger-doe-jij-ook-mee
http://actieleernetwerkdag.nl
https://actieleernetwerkdag.nl/


Agenda

29 nov: Open dag Scalda 
5 dec: Bijeenkomst ZZP'ers in de zorg 
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/2019-11/open-dag-scalda
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-12/bijeenkomst-zzpers-de-zorg
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/8a94bf?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
https://madmimi.com/?

	Ter Weel en GGD Zeeland landelijk in beeld
	Werkconferentie Zorg van de Toekomst
	Een leuke middag voor groep 8 in het experience centre

	ZZ.nl heeft een nieuw jasje gekregen!
	Coming soon: Viawerk
	Openstelling tijdvak 4
	Bulletin Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn
	Waarom kiezen studenten voor zorg en welzijn?
	Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn resultaten
	Succesvolle eerste Fit2Work week!
	Ontmoet de vijf Ambassadeurs van de Zorg
	Project voor de werkende mantelzorger, doe jij (ook) mee?
	Aanmelden Actie Leer Netwerkdag
	In verband met kerst en oud en nieuw is Viazorg vanaf 25 december tot en met 1 januari gesloten.
	Agenda
	Aanmelden voor deze nieuwsbrief

