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Zeeuwse zorgsector, onderwijs en
overheid pakken samen
personeelstekorten aan
Maandag 22 oktober presenteerden Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties
samen het nieuwe actieplan om de personeelstekorten aan te pakken in de
zorg: het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn. Voor dit Deltaplan steken
zorg- en welzijnsorganisaties, de overheid, onderwijsorganisaties, Viazorg en
met partners als CZ, gezamenlijk met de handen uit de mouwen. Een unieke
en noodzakelijke krachtenbundeling om samen het personeelstekort te
tackelen.

In opvolging van het Regionale Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) is in de
zomer van 2019 hard gewerkt aan het nieuwe actieplan. Zorg- en

 



welzijnsorganisaties vervolgen samen met Viazorg de strijd tegen de
personeelstekorten in de zorg. Daarvoor is samenwerken belangrijker dan ooit.

Een gebundelde publicatie van alle successen werd tijdens de bijeenkomst
uitgereikt aan Geert Jan Buisman van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport.

Bekijk hier het Deltaplan en de terugblik op het RAAT

Donderdag 7 november:
conferentie Zorg van de
Toekomst

Op 7 november is de tweede
conferentie Zorg van de Toekomst.
Een inspirerende middag over de
zorg van de toekomst met Vincent
de Schepper, Philips en CZ! Ontwikkelingen op het gebied van technologie
in de zorg staan deze middag centraal. Met als hamvraag: hoe implementeer
je technologie in de organisatie? Een experience centre, diverse workshops
en lezingen door o.a. Philips en meerdere sprekers geven invulling aan deze
middag.

Voor wie? Bestuurders, managers, wethouders, opleiders, beleidsmedewerkers,
HRM’ers, P&O’ers en andere geïnteresseerden van zorg- en welzijnsorganisaties,
opleidingsinstellingen en gemeenten.

Aanmelden voor de conferentie is niet meer mogelijk.

Presentatie magazine Zeeland in
de praktijk

In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector zijn de
komende jaren meer dan 1300 mensen nodig.
De sector werft gezamenlijk kandidaten, ook
van buiten Zeeland. Dat doen ze onder meer
met het magazine ‘Zeeland in de praktijk’, dat

dinsdag 8 oktober 2019 is gepresenteerd.

Het magazine is één van de onderdelen van de werving van personeel door de 14

https://viazorg.nl/deltaplan-arbeidsmarkt-zorg-en-welzijn-zeeland


aangesloten werkgevers en koepelorganisaties in de zorg. Doel is het op de kaart
zetten van de gehele sector zorg en welzijn in Zeeland zodat potentiële kandidaten
interesse krijgen om hier te komen wonen en werken. Een aanzienlijk deel van de
vacatures is voor academici. Deze specialisten zijn vooral buiten Zeeland te vinden
omdat hier geen medische faculteit of universiteitsziekenhuis is. Daarom zijn veel
inspanningen gericht op het werven van personeel buiten Zeeland.

Meer info

Succesvolle inspiratiemiddag
leren en werken in zorg en
welzijn!

Op donderdag 24 oktober ontving Viazorg
samen met het UWV zo’n 20
geïnteresseerden bij de inspiratiemiddag
voor leren/werken in zorg en welzijn!

Tijdens deze middag werden mensen geïnspireerd met persoonlijke
ervaringsverhalen van medewerkers uit de zorg. Daarnaast leerden de deelnemers
hun kwaliteiten te ontdekken en deze in te zetten in zorg en welzijn. Ook werd er
stilgestaan bij hoe betekenisvol een beroep in zorg en welzijn eigenlijk wel niet is.
Voor zowel organisatoren als deelnemers was de middag een succes! Met een
hoofd en tas vol inspiratie en informatie over onder andere de opendagen,
banenmarkt en een doorverwijzing naar Sterkinjewerk keerde iedereen weer
huiswaarts.

Meer info

Bijeenkomst 12 november uitstroomonderzoek

Met steun van innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS is door
twaalf regionale werkgeversorganisaties, waaronder Viazorg, in
samenwerking met Presearch, specialist op dit gebied, een landelijk
uitstroomonderzoek opgezet. Ook zorg- en welzijnsorganisaties uit Zeeland
kunnen hieraan deelnemen. Zo krijgen we samen meer inzicht in
vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers. Dankzij
de samenwerkingen met andere regio’s kunnen we ook goede
benchmarkinformatie bieden.

https://viazorg.nl/nieuws/2019-10/presentatie-magazine-zeeland-de-praktijk
https://www.sterkinjewerk.nl/
https://viazorg.nl/nieuws/2019-10/geslaagde-inspiratiemiddag-leren-en-werken-zorg-en-welzijn


Voor alle deelnemers aan het onderzoek, maar ook voor iedereen die nog
geïnteresseerd is in deelname organiseren we in samenwerking met Presearch 12
november om 10.00 uur een bijeenkomst.

Aanmelden

Afstemming onderwijs downloads

Afsprakenkader en stagehandboeken zijn ook dit schooljaar voor werkbegeleiders
en HZ studenten te downloaden via onze website.

Bekijk hier de documenten

ZZ krijgt een nieuw jasje! Houd de website van ZZ in de
gaten, want in november gaat de nieuwe ZZ de lucht in!

Activiteit aanmelden voor het
LOB-platform

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

Deel via onderstaande button jouw activiteit en breng leerlingen op de hoogte.

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

https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/bijeenkomst-uitstroomonderzoek
https://viazorg.nl/projecten-themas/afstemming-onderwijs/downloads
https://zz.nl/home
https://viazorg.nl/projecten/activiteit-aanmelden-voor-het-lob-platform


Start training Ambassadeurs van de Zorg voortgezet
onderwijs

Op donderdag 24 oktober zijn vier studenten van HZ University of Applied Sciences
en Scalda en twee medewerkers van SVRZ gestart met de regionale training van
Ambassadeur voor de Zorg op het kantoor van Viazorg in Goes. Op donderdag 7
november volgen zij de laatste training en kunnen de ambassadeurs worden
ingezet op het voortgezet onderwijs in Zeeland.

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
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

https://viazorg.nl/nieuws/2019-10/start-training-ambassadeurs-van-de-zorg-voortgezet-onderwijs
mailto:info@jvandeschraaf.nl
https://viazorg.nl/project-voor-de-werkende-mantelzorger-doe-jij-ook-mee


SectorplanPlus vereenvoudigt de registratielast

Deze zomer hebben RegioCoöp en VWS hard gewerkt om het registreren binnen
SectorplanPlus te vereenvoudigen. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf heden niet
langer een deelnemersverklaring hoeft te worden ingediend voor aangevraagde
trajecten. Een aanzienlijke verlichting voor werkgevers die gebruik maken van de
subsidieregeling SectorplanPlus.

Fit2WorkWeek

Dinsdag 19 t/m donderdag 21
november organiseren
Stichting Respont, Gors en
Viazorg samen de
Fit2WorkWeek! De medewerkers

van 12 organisaties volgen deze week inspirerende workshops op vijf
locaties in Zeeland gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast
worden per locatie verschillende activiteiten verzorgd met dit thema. Lijkt je
dit ook iets voor jouw organisatie volgend jaar? Meld je dan alvast aan door
te mailen naar g.jansen@respont.nl

Deelnemende organisaties dit jaar zijn: ADRZ, Emergis, GGD Zeeland, Juvent,
Mondia scholengroep, Scalda, Ter Weel, ZorgSaam, Albero, Zorgstroom, HZ
University of Applied Sciences, WVO Zorg, Respont, Gors of Viazorg?

Contacta banenmarkt 7 november

Op donderdag 7 november zijn Viazorg en veel andere zorg- en welzijn
organisaties van 14.00 en 22.00 uur aanwezig tijdens de Contacta
banenmarkt.

Kom in contact met topwerkgevers, laat je cv checken, volg interessante workshops
en laat een professionele foto van jezelf maken!

Meer info

Workshop 'Het belang van

mailto:g.jansen@respont.nl
https://www.contacta.nl/banenmarkt


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 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

Agenda

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 
19 nov: Fit2Work week 
25 nov: Bijeenkomst ZZP'ers in de zorg 
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

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/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/bijeenkomst-zzpers-de-zorg
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
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