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Donderdag 7 november: conferentie
Zorg van de Toekomst
Zet 7 november in de agenda voor 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. Dit mag je niet missen!

Houd je mail en/of viazorg.nl in de gaten voor de officiële uitnodiging met
programma!

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

De Miljoenennota en de
gevolgen voor zorg en
welzijn

 

http://viazorg.nl


Zoals ieder jaar vat bureau RegioPlus alle
beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota samen die relevant zijn voor de zorg- en
welzijnssector met het oog op de arbeidsmarkt. Dankzij de Prinsjesdagmemo kun je
snel zien wat het regeringsbeleid voor de komende periode is in de sector zorg en
welzijn. Lees hier de Prinsjesdagmemo.

Zeeland loopt landelijk voorop met radicale
vernieuwing in het zorgonderwijs

Zeeland wordt als één van de voorlopers genoemd in de publicatie van Radicale
vernieuwing in de verpleeghuiszorg in het zorgonderwijs. Gisteren op 11 september
werd de publicatie uitgereikt aan Minister Hugo de Jonge, waarin de Zeeuwse
Praktijkroute Ouderzorg (ZPO) uitvoerig wordt uitgelicht. In het land zijn er diverse
initiatieven om onderwijs en zorg beter op elkaar te laten aansluiten, waar Zeeland
met de ZPO op het gebied van hybride leren een van de voorlopers is. Iets om trots
op te zijn!

Nieuwe PIB-ers voor ZPO van start

Woensdag 25 september namen 45 nieuwe
praktijkopleiders en docenten van Scalda deel
aan de startbijeenkomst van het
opleidingstraject voor PIB-er: Professional In
Begeleiding, zoals deze coaches in de Zeeuwse
Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) worden
genoemd.

Ontwikkelingsgericht, zelfstandig, in de praktijk, samenwerken en samen leren,
eigen leervolgorde, proactief, toekomstgericht, flexibel, meebewegen en zelfsturend
zijn enkele termen voortkomend uit de kick-off voor nieuwe PIB-ers.

De ZPO – BOL begint aan haar derde jaar en de BBL-variant, evenals
verpleegkunde niveau 4, is in augustus nieuw van start gegaan met 190 leerlingen
bij zes zorgorganisaties in Zeeland. Hiervoor zijn meer begeleiders nodig.
Kenmerkend voor de ZPO is het leren in de praktijk door middel van workshops in
plaats van traditionele lessen in de schoolbanken. Ook via deze werkvorm maakten
de aspirant PIB-ers kennis met de visie en kenmerken van de ZPO.

Regionale peiling duurzame

http://ow.ly/L6Kk50wfRYc


inzetbaarheid

Heb je de vragenlijst van duurzame
inzetbaarheid nog niet hebt ingevuld? Wij
kunnen jouw waardevolle input goed
gebruiken! Dit kan nog tot 30 september.

Het thema 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.

De vragenlijst bestaat uit 19 vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal
10 minuten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Naar de enquête

Fit2WorkWeek

Maandag 18 t/m vrijdag 22 november organiseren Stichting Respont, Gors en
Viazorg samen de Fit2WorkWeek! De medewerkers van 11 organisaties volgen
deze week inspirerende workshops op vijf locaties in Zeeland gericht op vitaliteit en
duurzame inzetbaarheid. Daarnaast worden er per locatie verschillende activiteiten
verzorgd met dit thema. Lijkt je dit ook iets voor jouw organisatie volgend jaar?
Meld je dan alvast aan via g.jansen@respont.nl

Deelnemende organisaties dit jaar zijn: ADRZ, CSW, Emergis, GGD Zeeland, HZ
University of supplied Science, Juvent, Mondia scholengroep, Scalda, Ter Weel,
Zorgsaam en Zorgstroom

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.

https://docs.google.com/forms/d/1x6Hl6ffPlh8zO2hQO1W-i69sadmAfN2uvmbGGyn-Nyw/viewform?edit_requested=true


Activiteit aanmelden voor het LOB-
platform

Het nieuwe schooljaar is deze week weer van start
gegaan. ook dit jaar willen we leerlingen die gebruik maken van het LOB-platform
weer interesseren voor activiteiten binnen zorg en welzijn.

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

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

Workshop Financiële problemen bij
werknemers

De workshop Financiële problemen was een groot succes
en wordt daarom 24 oktober opnieuw georganiseerd. Leer
als werkgever vroegtijdig de signalen van financiële problemen te herkennen. Op
die manier help je hoge kosten te voorkomen en krijg je jouw productieve en
gemotiveerde medewerker terug. 
Meer info en aanmelden

Workshop 'Het belang van 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

https://viazorg.nl/projecten/activiteit-aanmelden-voor-het-lob-platform
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-10/24-oktober-workshop-financiele-problemen-bij-werknemers
https://viazorg.nl/activiteiten/2019-11/5-november-workshop-het-belang-van-vitaliteit-hoe-ver-mag-je-als-werkgever


Agenda

10 okt: Re-integratienetwerk 
21 okt: Netwerk vitaliteit 
21 okt: Deltaplan Arbeidsmarkt zorg en welzijn Zeeland 
22 okt: Arbeidsmarktoverleg Welzijn & Zorg 
24 okt: Workshop Financiële problemen bij werknemers 
24 okt: Inspiratiemiddag leren en werken in de zorg 
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 
18 nov: Fit2Work week 
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
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