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Ruimte voor titel

Uitstroomonderzoek 
Zorg en Welzijn

Top 3 vertrekredenen (Zeeland):

1. Loopbaanmogelijkheden

2. Uitdaging in werkzaamheden

3. Werksfeer en samenwerking
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Had de werkgever iets kunnen doen om 
het vertrek te voorkomen?

JA 21%

Beter communiceren 
en/of luisteren door 

direct leidinggevende JA 16%

Meer ontwikkel- en/of 
doorgroeimogelijk-

heden bieden
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Wat is Sterk in je werk?

• Landelijk project dat door 
werkgeversorganisaties 
regionaal wordt uitgevoerd

• Kort, vrijwillig en gratis 
loopbaantraject

• Persoonlijk contact met 
onafhankelijke loopbaancoach

• Doel is behoud van 
medewerkers en bevorderen van 
(zij)-instroom in de sector
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Voor wie is Sterk in je werk en hoe werkt het?

• Voor iedereen die in Zorg en welzijn werkt 

• Voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken maar 
niet weet hoe

• Deelnemer meldt zichzelf aan op www.sterkinjewerk.nl

• Loopbaancoach van Viazorg maakt een afspraak en verzorgt het coaching 
traject

http://www.sterkinjewerk.nl/
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Loopbaanvragen

• Aan de slag met loopbaanvraag, 
persoonlijk doel

• Waar is iemand goed in, waar 
liggen kansen en wat is er nodig 
om die kansen te benutten

• Vragen over vervolgstappen, 
maar ook vitaliteit en werkplezier

• Specifieke situatie en behoeften van 
deelnemer

• Stimuleren eigen regie en vergroten 
zelfvertrouwen en inzicht
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Na afloop van traject heeft 
deelnemer inzicht in eigen 
drijfveren, interesses en talenten 

• Loopbaanoriëntatiegesprek(ken)

• Inzet van test(en)

• Workshops(s)
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Mogelijke activiteiten
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Vitaliteitsgesprek preventief 
inzetten

• dilemma's waar men tegenaan 
loopt in het dagelijks werk en 

• bewustwording van de eigen regie

• betere werk-privébalans

Vitaliteit

Tips en handvatten als het gaat 
om duurzame inzetbaarheid

▪ Vitaliteitsgesprek met 
duurzame inzetbaarheid Scan 
van Ixly

▪ Workshop vitaliteit in 
groepsverband
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Quotes deelnemer
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Praktijkvoorbeeld 
deelnemer

• Sterk in je werk deelnemer 
Marlies Meinhardt (SVRZ)
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Aanbod werkgevers

• Informatiebijeenkomst of inloopspreekuur op locatie over Sterk in je 
werk

• Inspiratiemiddag op maat bestaande uit bijv. loopbaangesprek,  
workshops en loopbaanscan of duurzame inzetbaarheidscan

• Viazorg maakt gebruik van Ixly testen
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Wat levert SIJW op voor de werkgever?

• Sterk in je werk draagt bij aan behoud voor de sector

• Onafhankelijke ondersteuning bij loopbaan- en vitaliteitsvragen

• Ontlast organisaties

• Deelnemers worden geïnformeerd over leren en werken in zorg en 
welzijn en weten daardoor beter wat ze willen
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Uit de laatste evaluatie van Sterk in je werk blijkt dat 
medewerkers die voor deelname aan het traject nog 

wilden vertrekken, na hun deelname bij hun 
werkgever bleven

Bron: Evaluatie ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’, Tweede fase, RegioPlan (2021)
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60 % van de deelnemers is werkzaam in zorg en 
welzijn en deelnemers zijn veelal tussen de 35 en 
55 jaar

Werkt het?

• SIJW is laagdrempelig

• Al bijna 45.000 deelnemers 
landelijk

• Tot nu toe 1000 aanmeldingen 
voor SIJW in Zeeland

• Instroom leer- werktrajecten

• Uit landelijke evaluatie blijkt dat 
deelnemers beter weten welke 
stappen ze kunnen zetten, beter 
inzicht in kwaliteiten
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Praktijkvoorbeelden

• Ervaringen vanuit werkgevers 
met Sterk in je werk?
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Wat kan je als werkgever doen om 
Sterk in je werk bekend te maken?

• Praat over aandacht voor loopbaan en 
vitaliteit tijdens een teamoverleg

• Maak het een onderdeel van pop en jullie 
duurzaamheidsbeleid

• Vraag de Sterk in je werk-cadeaukaarten 
aan en deel ze uit onder jullie 
medewerkers

• Informatie plaatsen op intranet
• Berichten Facebook delen
• Organiseer samen met Viazorg een 

informatiebijeenkomst of inloopspreekuur 
of inspiratie-dag
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Vraag?

Hoe kunnen we elkaar versterken/samenwerken om Sterk in je werk goed 
te benutten?
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Inzetten op happy medewerkers!

Wijs je medewerkers op 
www.sterkinjewerk.nl

Geef je medewerkers een loopbaancoach 
cadeau!
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http://www.sterkinjewerk.nl/


Sterk in je Werk is een initiatief
van CNV en RegioPlus

Zijn er vragen?

Contactpunt@viazorg.nl
0113-250073

mailto:Contactpunt@viazorg.nl

