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WGV Zorg en Welzijn

De vereniging is opgericht door regionale zorg- en 

welzijnsorganisaties. Wij staan voor voldoende, goed 

opgeleide medewerkers in zorg en welzijn, nu en in 

de toekomst. De regio’s Zwolle, Twente, Achterhoek 

en Stedendriehoek & Noord-Veluwe vallen in ons 

werkgebied. 

WGV Zorg en Welzijn is aangesloten bij RegioPlus, 

het landelijk dekkend samenwerkingsverband van 

regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn.

Van RAAT naar Daad

 

De regio’s Twente, Achterhoek, 

Zwolle en Stedendriehoek & Noord-

Veluwe hebben ieder een eigen 

actieplan. Juist door dichtbij huis te 

blijven, kan meer maatwerk worden 

geboden en komt het ‘eigenaarschap’ 

van het vraagstuk ook dichterbij 

de primaire stakeholders te liggen. 

In de regio worden niet alleen de 

problemen manifest, maar moeten 

ook de antwoorden en oplossingen 

worden gevonden. 

WGV Zorg en Welzijn viert in 2019 

haar 25-jarig jubileum. Daarmee 

is duidelijk dat aandacht voor 

het arbeidsmarktvraagstuk niet 

nieuw is, maar dat de vereniging 

kan terugkijken op een lange 

historie, waarin sprake is geweest 

van groei en ontwikkeling. Vaste 

thema’s zoals werving & selectie, 

beeldvorming & imago, onderzoek 

& innovatie, aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt en beleid duurzame 

inzetbaarheid krijgen jaar op jaar 

opnieuw invulling. Per jaar kunnen 

de accenten verschillen. 

 

De vereniging geeft in haar werk-

gebied invulling aan een aantal 

landelijk opgezette projecten zoals 

Sterk in je werk, het SectorplanPlus 

en de publiekscampagne Ik Zorg. 

Er zijn echter ook puur regionale 

projecten, zoals het DWSRA-project 

‘Beleef de zorg’ in de regio Zwolle 

en het intersectoraal mobiliteitsplan 

Twente Werkt. Het digitaal dashboard 

‘Arbeidsmarkt in beeld’ is samen 

met collega-organisaties elders in 

Nederland opgezet en inmiddels 

landelijk uitgerold. Het ESF-project 

‘Wendbaar aan het werk’, dat samen 

met Transvorm werd uitgevoerd, is 

met succes afgerond. 

Het jaaroverzicht 2018 geeft op 

hoofdlijnen weer welke bijdrage de 

vereniging daaraan levert. We mogen 

trots zijn, maar kunnen bepaald niet 

achterover leunen. 

Zutphenseweg 51 

7418 AH Deventer 

tel: 088 255 66 50

Lees ons nieuws via:

 wgvzorgenwelzijn.nl/nieuws

 @WGVZorgWelzijn

 WGV Zorg en Welzijn

Ontvang 4x per jaar ons BestuurdersMagazine

 wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine

info@wgvzorgenwelzijn.nl

www.wgvzorgenwelzijn.nl 

www.zorgselect.nl

De inkt was nog niet droog, of de regio’s werden al bevraagd hoe het stond 

met de uitvoering van de actieplannen voor de aanpak van de personeels- 

tekorten in de sector zorg en welzijn. RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak  

Tekorten) is een begrip geworden. En dat in korte tijd. De bestuurlijke  

aandacht voor het arbeidsmarktvraagstuk in de sector is groot. Het ongeduld 

eveneens. Maar het gras gaat nu eenmaal niet harder groeien wanneer je  

eraan trekt. Bemesten, goed water geven en een beetje warmte doen  

wonderen. 

Gerard Nederpelt

Directeur WGV Zorg en Welzijn

http://www.zorgselect.nl
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https://twitter.com/wgvzorgwelzijn
https://www.linkedin.com/company/werkgeversvereniging-zorg-en-welzijn-oost-nederland/
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Beide sectorplannen zijn intersectoraal.

                                                                  *Meer info

Aangesloten organisaties  

SectorplanPlus 

Tijd- Financiële  Opleidings-     Werk- 
vak Ondersteuning trajecten gevers

1  € 8.3 mln (toegekend) 6.657 113

2  € 10.8 mln (toegekend) 9.290 166

3 € 15.7 mln (aangevraagd) 12.376 186

Websites

WGV Zorg en Welzijn: 

Vacatures per jaar

E-Portfolio app                 
Unieke bezoekers (gebruikers): 21.389

Bezoeken: 39.136

www.zorgselect.nl/eportfolio 

Sterk in je werk 
De gratis Sterk in je werk-loopbaantrajecten zijn 

bedoeld voor iedereen die in zorg en welzijn  

werkt of wil komen werken. 

Aantal intakegesprekken: 699
Aantal vervolggesprekken: 343
Aantal testen:   491 RAAT           raat.wgvzorgenwelzijn.nl/

  

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

Over het belang van leren in de praktijk is in het 

BestuurdersMagazine het artikel ‘Nieuwe paden 

onderwijs en werkveld’ verschenen.

Bekijk ook het overzicht ‘Initiatieven innovatief  

leren Oost-Nederland’.

Digitaal leren dankzij Allyoucanlearn en WijkLink.                                                    

               Meer info

8 mbo’s en WGV Zorg en Welzijn hebben twee goed 

bezochte bijeenkomsten over mbo-vakmanschap 

georganiseerd. 

Symposium 9 maart                   Meer info 

 

Creatieve inspiratiedag 16 november  Meer info 

NB: Van beide dagen is een visuele samenvatting 

gemaakt.

         9 maart    16 november

 

Blogs

In de zomer van 2018 is WGV Zorg en Welzijn 

gestart met bloggen. 

Maandelijks schrijft een 

medewerker van de 

vereniging een blog 

over een actueel 

onderwerp. 

Meer info

 

Leer- & Ontwikkelhuis 

In 2018 is het Leer- & Ontwikkelhuis van start gegaan 

met de expedities Dynamische personeelsplanning en 

Strategisch leren. Binnen het Leer- & Ontwikkelhuis 

wordt kennis online, blended en interactief 

overgedragen. Bovendien kunnen deelnemers op  

elk gewenst moment starten. 

Meer info in BestuurdersMagazine

Meer info op website

Wendbaar aan het werk

Op 1 november vond de 

afsluitende conferentie van 

het project Wendbaar aan  

het werk plaats in het 

Gelredome in Arnhem.  

Na afloop ontvingen de 

ruim 300 deelnemers aan 

de conferentie het inspiratieboekje ‘Aan de slag met 

duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn’. 

          Meer info over conferentie 

                            Inspiratieboekje 

Wendbaar aan het Werk krijgt een vervolg in 

de periode 2019-2021.     

                          Meer info

 

2018 in het kort

2016

2017

2018

125

137

163 2016

2017

2018

4.066

5.089

6.702

sectorplanplus.nl

Interview met 

een tevreden 

Sterk in je werk 

kandidaat 

wgvzorgenwelzijn.nl 

Unieke bezoekers: 30.021

zorgselect.nl 

Unieke bezoekers: 432.073

Bezoeken: 1.277.760 

Vacatures: 6.702

Mantel ziektekosten 
Een groot deel van de leden maakte gebruik van de  

mantelcontracten en ontving een eigen vitaliteitsbudget.             

Dit budget kan worden ingezet voor de organisatie 

van activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers vergroten. Daarnaast heeft de vereniging 

voor ruim € 26.000,-  aan activiteiten ontplooid op 

het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zo werd 

een divers en uitgebreid aanbod van workshops en 

bijeenkomsten georganiseerd, die gemiddeld als  

goed werden beoordeeld.                      

             Meer info

Twente* Achterhoek

Duur 2,5 jaar 2,5 jaar

Aantal geplaatste 

mensen

1.312 891

Plaatsingen in de  

sector zorg en welzijn

184 125

Begeleid van werk 

naar werk 

43% 54%

Begeleid van werkloos- 

heid naar werk

57% 46%

Sectorplan

2018 2017

Aantal organisaties 97 91

Aantal collectief verzekerden 42.000 40.000

RAAT in het bestuurdersmagazine:

sterkinjewerk.nl
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http://www.zorgselect.nl/actueel/sterk-in-je-werk-niet-deelnemen-is-een-gemiste-kans-1077
https://www.zorgselect.nl/uploads/admin/Innovatief%20Leren%20overzicht.pdf
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Arbeidsmarkt in beeld

In december zijn 4 arbeidsmarktverkenningen 

zorg en welzijn voor de regio’s Achterhoek, Zwolle, 

Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente uitgebracht. 

        Meer info op website 

    Meer info in BestuurdersMagazine

Op wgv.arbeidsmarktinbeeld.nl is up-to-date 

arbeidsmarktinformatie voor de sector zorg en 

welzijn in Oost-Nederland te vinden.

                          Meer info 

Imago & beeldvorming

Kijken in
Elkaars Keuken

2018 in het kort
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Loopbaanadvies en testen

De loopbaantrajecten, uitgevoerd door de adviseurs 

van ZorgSelect, werden door kandidaten 

gemiddeld met een 8,7 gewaardeerd 

en door werkgevers met een 7,8. 

                                                              Meer info 

In het kader van behoud vond van 17 t/m 22 

september de Week van de Loopbaan plaats.  

31 Zorg- en welzijnsprofessionals kregen een gratis 

gesprek met een loopbaancoach, volgden een 

workshop (Loopbaan APK óf Netwerken, solliciteren 

en presenteren) en bespraken de van tevoren 

gemaakte Talentscan.         

          Meer info

De interesse voor de inzet van testen stijgt.  

Inzicht in talenten en het testen van kandidaten 

voor een opleidingstraject zijn het sterkst gegroeid.

 

Testen 2018

- Capaciteiten:  63

- Talenten (persoonlijkheid) vooral  

binnen Sterk in je Werk:  632

- Interesse/werksoorten:  70

- Arbeidsmarktpositie/waarde:  76

- Drijfveren:  137 

- Talentscan:  189

         Meer info

KIEK

KIEK (Kijken In Elkaars Keuken) 

biedt twee uitwisselingsrondes 

per jaar. In het voorjaar hebben 

10 organisaties deelgenomen 

en in het najaar 20. 

Per deelnemende organisatie 

werden vijf werkplekken aangeboden. 

In totaal waren er 209 aanmeldingen voor 

73 werkplekken voor een kijkje in de keuken  

bij een andere organisatie.          

                       Meer info

Matchtafels  

WGV Zorg en Welzijn organiseert intersectorale 

matchtafelbijeenkomsten in de regio’s Zwolle 

(nieuw in 2018), Achterhoek, Twente en 

Stedendriehoek & Noord-Veluwe.

Ongeveer 60 organisaties deden mee: 

37  zorg- en welzijnsorganisaties en 

23  overige organisaties 

                                                           Meer info

Onderwijsbeurs 

Op 7 en 8 november vond in Zwolle de Onderwijsbeurs 

Noord plaats voor scholieren van 15 – 18 jaar.   

Samen met 14 leden werd een goed en breed beeld 

gegeven van de mogelijkheden binnen zorg en welzijn.                           

                                  

                Meer info

Vlogtraining 

Hoe creëer je een positief imago voor zorg en welzijn en 

hoe vergroot je de instroom van nieuwe medewerkers? 

In november zijn 8 medewerkers vanuit 5 zorg- en 

welzijnsorganisaties gestart met de vlogtraining  

‘Van interne trots naar extern werven’. Deelnemers 

kregen in 5 sessies een opleiding tot volwaardig  

vlogger én 3 afgemonteerde vlogs mee. In januari 2019 

is de tweede groep gestart (10 deelnemers vanuit  

5 organisaties).                 Meer info

 
Uitbreiding lespakket 

70% van de scholen in het 

voortgezet onderwijs in  

Oost-Nederland heeft het 

lespakket ‘Aan JOU hebben 

we wat’ aangevraagd. 

In oktober hebben zij als 

uitbreiding een verdiepende 

module over zorg & techniek 

ontvangen.                             Meer info

• Achterhoek: 

• Regio Zwolle: 

• Stedenvierkant: 

• Twente: 

 

Regionale contactpunten Ontdek de zorg 

In de per 1 november gestarte campagne Ik Zorg 

laten 600 mensen met uiteenlopende beroepen 

zien hoe veelzijdig werken in zorg & welzijn is.  

In totaal hebben 40 enthousiaste medewerkers vanuit 

15 verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Oost-

Nederland meegeholpen om de campagne te laden. 

                            Meer info 

 

Per regio is een speciale contactpunt-website gemaakt 

en gelanceerd. Het contactpunt is dé centrale plek met 

informatie over leren en werken in zorg en welzijn 

(denk aan zorg- en welzijnswerkgevers, vacatures en 

BBL-plekken). Vanuit het contactpunt worden  

geïnteresseerden op maat verder geholpen. 

Week van Zorg en Welzijn  
In de derde week van maart vond 

voor de zesde keer de nationale 

Week van Zorg en Welzijn plaats. 

In Oost-Nederland deden bijna 100 zorg- en welzijns-

organisaties mee (ruim 10% meer dan vorig jaar).

Deelnemende organisaties 100

Locaties 280

Huis-aan-huiskrant Special Zorg en Welzijn

Edities 4

Oplage 719.000

                                                               Meer info 
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