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Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ



Demografie

1% groei 75+-ers vraagt om 1.000 extra zorgmedewerkers!



Regionale tekorten 2021



RAAT: Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

- Initiatief vanuit regionale WGV’s;
- Regionale afspraken om tekorten te verminderen;
- 24 januari 2018 vastgesteld (in ZHZ);
- 22 ondertekenaars in ZHZ (zorgorganisaties);
- ‘Steunbetuigingen’ vanuit gemeente en onderwijs;
- Met name gericht op instroom en behoud.



RAAT: Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

- Elke regionale WGV (Werkgeversvereniging) heeft zijn eigen 
RAAT, met eigen afspraken/ accentverschillen.

- Regio’s in Zuid-Holland zijn: 
- De Rotterdamse Zorg (regio Rijnmond)

www.derotterdamsezorg.nl
- Care 2 Care (regio Rijn Gouwe)

www.care2care.nl
- ZorgZijnWerkt (regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg 

Noord)
www.zorgzijnwerkt.nl

- WGV Zorg en Welzijn ZHZ (Zuid-Holland Zuid)
www.zorgenwelzijnzhz.nl

- In Utrecht is er: Utrechtzorg
www.utrechtzorg.net

http://www.derotterdamsezorg.nl/
http://www.care2care.nl/
http://www.zorgzijnwerkt.nl/
http://www.zorgenwelzijnzhz.nl/
http://www.utrechtzorg.net/


RAAT-afspraken ZHZ (1)

1. Eind 2020 minimaal 10% meer ingestroomd 
(fte) in opleidingen ten opzichte van 2016 
(BOL & BBL). 

2. Uitstroom naar buiten de sector vermindert 
van 43% (2016) naar maximaal 35% in 2021. 



Uitstroom UIT de zorgsector…



RAAT-afspraken ZHZ (2)

3. Platform met uitdagende klussen om HBO-
ers te vinden en aan de regio te binden. 

4. Openheid over medewerkers die vrijwillig of 
gedwongen uitstromen. 



RAAT-afspraken ZHZ (3)

5. (Verkorte) opleidingen en (modulaire) 
opleidingsmethoden ontwikkelen.

6. Loonafspraken cao blijven hanteren. 

7. Geen actieve acquisitie bij collega-
organisaties. 



Uitstroom tegengaan…



Effecten RAAT-afspraken



Landelijke ontwikkelingen

Actieprogramma ‘Werken in de Zorg’
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Landelijke ontwikkelingen





 Landelijke campagne: 

www.ontdekdezorg.nl

 11 t/m 16 maart 2019:         

Week van zorg en Welzijn 

 Dinsdag 12 maart 2019: open dag voor

leerlingen bij gehandicaptenzorgorganisaties

 Gastlessen bij de CSG de Lage Waard

 Contact tussen docenten Lange Waard, ROC en zorg gefaciliteerd

 Informatie regio ZHZ op www.zorgenwelzijnwerkt.nl

Andere activiteiten

http://www.zorgenwelzijnwerkt.nl/






• Kennismaking met en enthousiasmeren voor
Zorg & Welzijn

• www.aanjouhebbenwewat.nl

• Direct toepasbaar in de les

• Inspelen op de actualiteit -> uitbreiding zorg
& technologie

Waarom een lespakket?

http://www.aanjouhebbenwewat.nl/


3 hoofdmodules:





Het lespakket bestaat uit 3 onderdelen:

1. Interactieve openingsfilmpjes 45 minuten

2. 8 lesmodules 20 minuten per module

3. 3 Werkbladen



#Humor #Lef #Nieuwsgierigheid



8 lesmodules 20 minuten per module



Vragen in modules



Vragen in modules

• Discussievragen

• Stellingsvragen

• Waar/ niet waar

• Aanklikvragen



https://lesmateriaal.aanjouhebben
wewat.nl/#/start

https://lesmateriaal.aanjouhebbenwewat.nl/#/start


Aan de slag…

* Zelf een lesmodule spelen

* Ervaringen lespakket bespreken: 

- Hoe is het lespakket ingezet?
- Welke onderdelen zijn doorlopen?

- filmpjes zorgvragers en/of lesmodules
- Wat vonden de leerlingen ervan?
- Wat is jouw mening als docent?
- Wat zijn de tips en de tops? 
- Wat kunnen wij als sector samen met u doen om het    imago 
te verbeteren?



Korte terugkoppeling





Vragen en opmerkingen?!



Contactgegevens per regio

De WGV’s komen graag met u in contact! 
- Contactgegevens per regionale WGV: 

De Rotterdamse Zorg (regio Rijnmond)
Roos Stijger (roos.stijger@derotterdamsezorg.nl) en 

Arnold Roggeveen (arnold.roggeveen@derotterdamsezorg.nl) 

Care 2 Care (regio Rijn Gouwe)
Janina Beukers – janine@care2care.nl - 0182 - 35 60 35

ZorgZijnWerkt (regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord)
Michel Winnubst (M.Winnubst@zorgzijnwerkt.nl) 

WGV Zorg en Welzijn ZHZ (Zuid-Holland Zuid)
Lydia van Baak – l.van.baak@zorgenwelzijnzhz.nl – 06-41599483

Utrechtzorg (regio Utrecht en Gooi & Vechtstreek)
Mail naar: contactpunt@utrechtzorg.net of bel tussen 16.00-18.00 uur: 
06-36286625

mailto:roos.stijger@derotterdamsezorg.nl
mailto:arnold.roggeveen@derotterdamsezorg.nl
mailto:janine@care2care.nl
mailto:M.Winnubst@zorgzijnwerkt.nl
mailto:l.van.baak@zorgenwelzijnzhz.nl
mailto:contactpunt@utrechtzorg.net


Bedankt voor jullie aandacht!

• Lydia van Baak

• WGV Zorg en Welzijn ZHZ

• L.van.baak@zorgenwelzijnzhz.nl

• 06-41599483

mailto:L.van.baak@zorgenwelzijnzhz.nl

