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➢Arbeidsmarktcijfers- quiz

➢ SIGRA

➢ RAAT

➢Waar kunnen we elkaar versterken?

➢Opdracht 

➢ Presentatie van het lespakket aanjouhebbenwewat.nl
(door collega Natasja Blokhorst, WGV Zorg en Welzijn die direct betrokken is bij de 
ontwikkeling van het pakket)

opzet  



Kies antwoord groen of blauw

Waar nu nog 1 op 7 Nederlanders in de 
zorgsector werkzaam is, zou dat in 2040 moeten 
toenemen vanwege de stijgende zorgvraag. 
Hoeveel?

A: 1 op de 5

B: 1 op de 4

Quizvraag 1



Antwoord vraag 1: B 1 op de 4

Met hoeveel procent neemt het aantal ouderen 
in de regio toe in 2030 ten opzichte van 2017?

A: 70%

B: 75%

Quizvraag 2



Antwoord vraag 2: A: 70 %

Toename aantal 80+



Quizvraag 3

Ruim 18.000 medewerkers werken in de regio 
Zaanstreek – Waterland in de sector Zorg & 
Welzijn. Hoeveel procent daarvan werkt binnen 
het domein Verpleging en Verzorging?

A: 20 %

B: 25 %



Antwoord vraag 3 : B: 25%

Regio Zaanstreek - Waterland



Arbeidsmarktinformatie
Zaanstreek - Waterland

Meer cijfers en duiding leest u in het Arbeidsmarktrapport 2018

www.sigra.nl/arbeidsmarktinformatie

http://www.sigra.nl/arbeidsmarktinformatie


Instroom 



Wat is SIGRA? 

Samenwerkingsverband van/voor/door zorg & 
welzijnsaanbieders 
In Amsterdam, Amstelveen & Diemen, Zaanstreek-
Waterland en Noord-Holland Noord. 
Opgericht in 1962

Onafhankelijke vereniging met ruim 100 leden, 
samen meer dan 130.000 medewerkers
Ziekenhuizen, ZBC’s
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Openbare gezondheidszorg
Revalidatiezorg
Apothekers
Huisartsen
Jeugdzorg
Apothekers

Jeugdzorg 
Maatschappelijke dienstverlening
Welzijn 
Geestelijke gezondheidszorg
Thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Maatschappelijke opvang
Huisartsenposten



Integrale Zorg & Welzijn 

Arbeidsmarkt & Onderwijs

ICT, innovatie & eHealth

3 Programma’s  

& Zorg ICT-Diensten (EZDA)



Arbeidsmarkt & Onderwijs

Doel
Instroom en behoud van voldoende en 
kwalitatief goed geschoolde zorg- en 

welzijnsprofessionals. Hen kunnen laten 
meebewegen met de transities.

Projecten
Strategisch arbeidsmarktbeleid

Beeldvorming en imago
Leren en werken

Duurzame inzetbaarheid

3 RAAT’s



Tekorten in de zorg

nu en in de toekomst

Regionale insteek om tekorten op te lossen

Actieprogramma Werken in de 
Zorg (minister de Jonge), waarin 
RAAT een prominente rol heeft

RAAT



➢ Binnen SIGRA zijn 3 
arbeidsmarktregio’s met 
elk hun eigen RAAT. Elke 
regio heeft zijn eigen 
kenmerken en dynamiek; 
nadrukkelijk wordt 
samenwerking gezocht 
binnen RAAT. 

➢ De Actieplannen zijn een 
combinatie van activiteiten 
die al lopen en nieuwe 
initiatieven.

3 regio’s 



RAAT Zaanstreek – Waterland 

Actielijn Voorbeelden van wat we doen 

1: instroom en 
opleidingscapaciteit

• Gezamenlijk opleidingsquote vastgesteld op 15%
• Samenwerking  met onderwijs intensiveren
• Verhogen aantal zij-instromers 

2: imago en loopbaankeuze • Meer regio breed en domein overstijgend profileren naar 
diverse doelgroepen

• Organiseren inspiratiedag Sterk in je werk 

3: verhogen 
opleidingsrendement

• Opzetten uitwisselingsstages

4: opleidingsmogelijkheden • Extramuraal leren werken stimuleren
• Doelgericht deskundigheid bevorderen (doelgroep 

overstijgend opleiden)

5: werkklimaat en anders werken • Meeloop mogelijkheden faciliteren voor medewerkers
• Fieldlab Robotica en Zorg

Partners:
• RAAT is ondertekend door aanbieders uit de regio vanuit de VVT, GHZ, Welzijn, GGZ en GGD.
• Samenwerking met gemeenten, onderwijs en UWV 



RAAT Amsterdam, Amstelveen, Diemen

➢ Het convenant is op 15 maart getekend door 48 zorg & welzijnsorganisaties
➢ Ook heeft CNV Zorg & Welzijn meegetekend



RAAT Noord-Holland Noord 

➢ Zomer 2017 Convenant ondertekend 
door 12 VVT- en Ziekenhuis bestuurders

➢ Doel: min 250 extra opleidingsplaatsen 
en nadenken over beleid op 
middellange termijn 

➢ RAAT  is gebruikt om verdere invulling te geven aan de uitwerking van het 
convenant

➢ Inmiddels zijn 20 zorg- en welzijnsaanbieders aangehaakt bij RAAT (het gaat 
hierbij om organisaties vanuit de VVT, GHZ, ZHZ en GGZ)



➢ VIG/MMZ klas
de cliënt centraal  

➢Wijkleercentra
onderwijs sluit aan bij de actualiteit

➢ Zij-instromers trajecten

Snelle instroom, andere doelgroepen

Samenwerking met onderwijs



Voor Betere Zorg www.vbz-kam.nl
(regio Kennemerland Amstelland Meerlanden)

ZoWelWerk www.zowelwerk.nl
(regio Flevoland)

SIGRA www.sigra.nl
(regio Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, 
Amstelveen en Diemen)

Meer informatie?

http://www.vbz-kam.nl/
http://www.zowelwerk.nl/
http://www.sigra.nl/



