
WGV Zorg en Welzijn

WGV Zorg en Welzijn is een vereniging die haar 
leden centraal stelt. Deze folder geeft antwoord 
op de vraag waarvoor u bij ons terecht kunt en 
waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

Onze activiteiten zijn gericht op meerdere thema’s. 
Elk thema wordt hierna uitgelicht. Meer informatie 
over onze diensten vindt u op onze website 
www.wgvzorgenwelzijn.nl.

www.wgvzorgenwelzijn.nl

WGV Zorg en Welzijn

De vereniging is opgericht door regionale 
zorg- en welzijnsinstellingen. Wij richten 
ons op personeelsvoorziening en 
arbeidsmarktbeleid van de sector. 
De regio’s Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht 
en Stedendriehoek/Noord-Veluwe 
rekenen wij tot ons werkgebied. 

WGV Zorg en Welzijn is aangesloten 
bij RegioPlus, het landelijk dekkend 
samenwerkingsverband van regionale 
werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn. 

Zutphenseweg 51  info@wgvzorgenwelzijn.nl
7418 AH Deventer  www.wgvzorgenwelzijn.nl
Tel: 088 255 66 50  www.zorgselect.nl

Voldoende, goed opgeleide 
medewerkers in zorg en welzijn, 

nu en in de toekomst 

Lid worden van WGV Zorg en Welzijn?

Uw zorg- of welzijnsinstelling met locaties in Overijssel, Noord en Oost-
Gelderland kan lid worden van de vereniging. De contributie is in 2016 
€ 150,-  + een extra bijdrage van maximaal € 10,75 per fte. Hoe meer fte, 
hoe lager de bijdrage.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via 088 255 66 50 of kijk op 
www.wgvzorgenwelzijn.nl/aansluiten

Meer weten?

Op onze website vindt u onze contactpersonen over de verschillende 
thema’s:

• wgvzorgenwelzijn.nl/vereniging
• wgvzorgenwelzijn.nl/strategischarbeidsmarktbeleid
• wgvzorgenwelzijn.nl/zorgselect
• wgvzorgenwelzijn.nl/vitaliteit
• wgvzorgenwelzijn.nl/onderwijs
• wgvzorgenwelzijn.nl/imagoenvoorlichting

Meld u aan voor interessante bijeenkomsten 
• wgvzorgenwelzijn.nl/agenda

   
Lees ons nieuws via

• Website: wgvzorgenwelzijn.nl/nieuws   
• Twitter:@WGVZorgWelzijn
• Linkedin: WGV Zorg en Welzijn

Ontvang 4x per jaar het BestuurdersMagazine 
• wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine
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Hoe kan ik het imago van mijn organisatie verbeteren?

Hoe krijg ik goed opgeleide medewerkers?

Wat kan WGV Zorg en Welzijn voor mij betekenen?

• Ik wil samenwerken met het 
onderwijs om de kwaliteit van de 
zorg te verbeteren. Hoe doe ik dit?

• Kan WGV Zorg en Welzijn mij 
helpen bij een beleidsmatige 
aanpak om mijn medewerkers te 
scholen?

• Ik wil mijn medewerkers (online) 
cursussen aanbieden. Waar kan ik 
die vinden?

• Ik wil graag stagiaires inzetten. 
Kunnen jullie mij helpen bij het 
vinden ervan? 

Wij brengen onderwijs en 
zorg- en welzijnsinstellingen 
bij elkaar om opleidingen en 
de praktijk beter op elkaar 
aan te laten sluiten. Hiervoor 
faciliteren we verschillende 
netwerken. Daarnaast zetten 
wij ons in voor betere scholing 
van personeel.

wgvzorgenwelzijn.nl/
onderwijs

Wat levert het lidmaatschap mij op?

Strategisch arbeidsmarktbeleid, hoe ontwikkel ik dat?

Hoe houd ik mijn medewerkers duurzaam inzetbaar?

Wat levert het lidmaatschap mij op?

• Contacten met 
andere zorg- en 
welzijnsinstellingen 
vind ik belangrijk. 
Welke rol heeft WGV 
Zorg en Welzijn hierbij?

• Er zijn veel 
ontwikkelingen in de 
sector. Wat doen jullie 
hierin?

• Ik maak veel 
personeelskosten. 
Kunnen jullie helpen bij 
de financiering?

Wij zijn een vereniging voor zorg- en 
welzijnsinstellingen in Overijssel, 
Noord- en Oost-Gelderland met 
ongeveer 135 leden. We staan voor een 
gezonde arbeidsmarkt en adequate 
personeelsvoorziening. Wat we doen is:
- belangen van onze leden behartigen
- kennis delen en hierin verbinden
- een voortrekkersrol op ons nemen
- praktische diensten leveren
Wij werken verbindend, integer, 
vakbekwaam en effectief. 

wgvzorgenwelzijn.nl/vereniging

• Ik wil een strategisch 
arbeidsmarktbeleid ontwikkelen. 
Kunnen jullie hiermee helpen?

• De arbeidsmarkt en personeels-
behoeftes veranderen. Wat zijn 
de laatste ontwikkelingen?

• Hebben jullie cijfers over de 
arbeidsmarkt in mijn regio?

• Ik heb praktische vragen over 
personeelsbeleid. Waar vind ik 
het antwoord?

Wij helpen u bij strategisch 
arbeidsmarktbeleid. Via ons komt 
u snel in contact met andere leden 
en deskundige professionals. 
Regelmatig maken we heldere 
rapportages met cijfers over de 
arbeidsmarkt.

wgvzorgenwelzijn.nl/
strategischarbeidsmarktbeleid

• Ik wil mijn medewerkers 
vitaal houden. Wie kan 
hierbij helpen?

• Hoe kan ik kennis uitwisselen 
met collega zorg- en 
welzijnsorganisaties over 
arbo- en verzuimbeleid? 

• Ik wil meer informatie 
over hoe ik vrijwilligers 
en medewerkers met 
mantelzorgtaken kan 
inzetten. Waar vind ik dit?

• Hoe kom ik aan informatie 
over preventie van fysieke 
belasting en agressie?

Wij willen dat uw medewerkers 
vitaal blijven. Dit doen we door 
praktische trainingen aan te bieden 
en netwerken tussen zorg- en 
welzijnsinstellingen te faciliteren. 
Voor het antwoord op verdiepende 
vragen verwijzen we door naar onze 
samenwerkingspartners die meer 
weten over duurzame inzetbaarheid, 
verzuim, mantelzorg en juridische 
zaken. Via gezondenzeker.nl blijft 
u op de hoogte van preventie van 
fysieke belasting en agressie.

wgvzorgenwelzijn.nl/vitaliteit

• Ik wil mijn eigen 
organisatie 
profileren. Hoe doe 
ik dat?

• Ik heb mede-
werkers die hun 
enthousiasme voor 
het werk willen 
overbrengen op 
jongeren. Hoe 
kunnen ze dat doen?

Wij proberen het imago van de sector 
positief te beïnvloeden. Dit doen we door 
de Week van Zorg en Welzijn die elk jaar 
in de derde week van maart plaatsvindt. 
Daarnaast worden scholieren voorgelicht, 
bijvoorbeeld via een gastles waarin 
iemand uit de praktijk een duidelijk beeld 
geeft van zorg en welzijn.

wgvzorgenwelzijn.nl/
imagoenvoorlichting

Hoe kan ik medewerkers werven of helpen aan ander werk?

• Ik zoek een snelle manier om 
vacatures te vervullen. Hoe pak ik 
dit aan?

• Ik heb boventallige 
medewerkers. Hoe help ik hen 
aan ander werk?

• Een medewerker past niet meer 
in zijn/haar functie. Hoe weet 
hij/zij wat wel bij hem/haar past?

• Een medewerker is ziek 
geweest. Hoe kan hij/zij het best 
reïntegreren?

ZorgSelect (onderdeel van WGV 
Zorg en Welzijn) houdt zich bezig 
met de instroom en uitstroom van 
personeel. ZorgSelect biedt een 
online systeem waarmee u vacatures 
kunt vervullen en personeel kunt 
uitwisselen. Vacatures komen te staan 
op zorgselect.nl. Onze adviseurs 
begeleiden medewerkers naar ander 
werk en testen hen op competenties.

wgvzorgenwelzijn.nl/zorgselect


