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Werkgeversverenigingen: even voorstellen

WGV Zorg & Welzijn

- Overijssel en Noord-Oost Gelderland met de arbeidsmarktregio’s 
Twente, Achterhoek, regio Zwolle   en Stedendriehoek en Noord-
Veluwe

- 150 aangesloten organisaties (leden)

- 27 medewerkers

- Wat doen we? O.a. vacaturesite, arbeidsmarktonderzoek, loopbaan-
advies, ontwikkelen campagnes, week van zorg en welzijn, 
workshops, leergangen en trainingen, organiseren netwerken, 
projecten => RAAT 



Werkgeversverenigingen: even voorstellen

WZW

- Regio’s Arnhem, Ede, Nijmegen en Rivierenland

- 110 aangesloten organisaties

- 18 medewerkers

- Wat doen we www.wzw.nl? O.a. vacaturesite 
www.werkeninzorgenwelzijn.nl, arbeidsmarktonderzoek, 
loopbaanbegeleiding www.transitiebedrijf.nl, organiseren netwerken 
(verzuim, recruitment), matchtafels, zij-instroomactiviteiten, Week 
van zorg en welzijn,  projecten, actieprogramma, etc. 

http://www.wzw.nl/
http://www.werkeninzorgenwelzijn.nl/
http://www.transitiebedrijf.nl/


Arbeidsmarktproblematiek

• Het tekort aan medewerkers is een van de belangrijkste uitdagingen 
in zorg en welzijn: 
➢Als we nu niets doen, dan dreigt in 2022 een tekort van 100 tot 125 duizend 

medewerkers landelijk. 

• Regionaal voorbeeld: 
➢In de Achterhoek gaat het voor de komende 4 jaar om ruim 5.000 

baanopeningen en blijven 3 op 4 vacatures onvervuld 
➢In de Stedendriehoek om 16.000 baanopeningen (helft vacatures niet 

ingevuld)

• Oplopende tekorten worden veroorzaakt door groeiende vraag naar
zorgpersoneel, ontgroening en vergrijzing.

• Aantrekkende economie: de zorg is niet de enige sector die mensen
nodig heeft.



Arbeidsmarktproblematiek

• Bij de huidige manier van organiseren zal straks 1 op de 4 mensen in de 
zorg moeten werken. Dat gaat niet gebeuren. 

• We moeten ons richten op:
➢Verhogen instroom
➢Behoud
➢Technologische en sociale innovaties
➢Slimme inzet van personeel en
➢Betere aansluiting OW-AM

• Werkvelden in Z&W zijn nauw met elkaar verbonden: personeel
wegtrekken heeft dus geen zin

• Regionale Samenwerking!



Overzicht in de tijd totstandkoming RAAT’s

• December 2016: Constatering sterke toename tekorten
• Voorjaar 2017: Bespreken aanpak per arbeidsmarktregio in 

werkgevers verenigingen
• Juni 2017: Landelijk actieplan RegioPlus aanpak tekorten 
• Juli 2017: Ondertekening arbeidsmarktagenda 2023 

→ ‘Aan het werk voor ouderen’ (11 actielijnen) 
• Juli - aug 2017: Samenhangende arbeidsmarktaanpak:

→ RAAT, Waardigheid en trots, 
Arbeidsmarktagenda 2023, Zorgpact

• Augustus 2017: SectorplanPlus
• Maart 2018: Werken in de Zorg (meer, beter, anders)
• Zomer 2018: Interne lancering Publiekscampagne
• November 2018: Externe lancering Publiekscampagne en start 

regionale contactpunten
→Website www.ontdekdezorg.nl

http://www.ontdekdezorg.nl/


RAAT Waard om voor te werken!

- April 2017 start met 20 enthousiaste 

bestuurders die urgentie ervaren

- September 2017 ondertekening 

actieprogramma: op dit moment ruim 

50 organisaties 

- April 2018 1e impactbijeenkomst

https://www.youtube.com/watch?v=VssVDSlz9IQ




3000 medewerkers maakten al 

gebruik van een loopbaanimpuls!

In het werkgebied van WZW 

en WGV!







* 125 werkgevers: openden 365 

locaties

* 62.000 sauna-vouchers 

* 1.120.000 Huis aan Huis 

zorgspecialbladen



100 scholen vroegen

180 pakketten aan

In Gelderland



Intentieverklaring ondertekend in 4 regio’s door circa 135 partijen
uit zorg, onderwijs en overheid



6 Actielijnen

1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
2. Positief beïnvloeden studie- en beroepskeuze van jongeren en    

werkzoekenden
3. Verhogen van opleidings- en sectorrendement
4. Vergroten en vernieuwen van opleidingsmogelijkheden
5. Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een 

aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat
6. Nieuwe innovatieve oplossingen bedenken voor de huidige 

arbeidsmarktproblematiek
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Werkagenda onderwijs - werkveld
Zorg en Welzijn 8 thema’s

• Doel: goed opgeleide en anders 
gekwalificeerde medewerkers die in 
staat zijn invulling te geven aan 
veranderende en complexe zorgvragen.

• Strategisch overleg tussen besturen van 
zorg- en welzijnsorganisaties en de 
regionale onderwijsinstellingen (mbo en 
hbo). 

• De agenda wordt uitgevoerd door acht 
werkgroepen 
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• Contactpunten Ontdekdezorgachterhoek.nl en 
Ontdekdezorgstedenvierkant

• Zij instromerstrajecten: circa 150 zij instromers gestart (VIG, VP) Mbo 
en Hbo bij 23 verschillende zorginstellingen. 

• Praktijkgestuurd onderwijs 

• Achterhoek: Wijkleercentra doorontwikkelen tot lerende netwerken

• Opleidingsplaatsen uitbreiden tot 20% van totale zorgformatie

• Verbrede leerpaden in Apeldoorn (breed en gezamenlijk opleiden)

• Open leer platform Allyoucanlearn

• Regionale arbeidsmarktverkenningen
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Vloggen
Vlogtraining voor zorg- en welzijnsprofessionals
Want: wie kunnen immers beter vertellen hoe 
het werk in de sector er écht uitziet?

Uilenproject

Multidisciplinaire denktank waar jonge
academici leren, ontwikkelen en 
onderzoeken. 
Gevoed door vraagstukken van zorg- en 
welzijnsorganisaties. 



Quiz 

Vraag 1:

Ongeveer 150.000 mensen in Gelderland hebben een baan in de zorg- en 

welzijnssector. In welke branche werken de meeste mensen?

A. In de ziekenhuizen

B. In de ouderenzorg (VVT-branche) 



Juiste antwoord: B in de ouderenzorg (VVT)

Van de 150.000 medewerkers in Gelderland werkt circa 1/3 in de 
ouderenzorg!



Toename werkgelegenheid in de sector zorg & welzijn

Er is een grote toename van vacatures te zien in de regio. In de eerste helft 

van 2018 zijn er eind juni al bijna net zoveel vacatures als in heel 2017. De 

verwachting is dat dit aantal nog verder zal stijgen.

Vraag 2:

Voor welke functiegroep 

stonden dit jaar de meeste 

vacatures open?

A. Groepsleiders

B. Verzorgenden



Juiste antwoord: B Verzorgenden



Vraag 3:

Waar ontstaan de grootste tekorten?

Voor welke functiegroep ontstaan naar verwachting de grootste tekorten (in 

aantal mensen) in Midden- en Zuid-Gelderland in 2021?

A. Hbo-verpleegkunde

B. Mbo-verpleegkunde



Juiste antwoord: B Mbo-verpleegkunde

2733 4324 1853



Vraag 4:

In welke opleiding zien we de grootste groei aan studenten in 

de onderwijssector zorg en welzijn (tussen 2015 en 2018)

A. Verzorgende 

B. Verpleegkundige 

C. Hbo Verpleegkundige 

D. Medewerker Maatschappelijke zorg

E. Social Work



Juiste antwoord: Hbo Verpleegkundige!

Van 1300 → 2000 studenten 



Vraag 5a:

Welke Mbo opleiding kent het laagste studierendement/

Vraag 5b

Welke Mbo opleiding kent het laagste sectorrendement?

Studierendement: percentage leerlingen dat een diploma haalt

Sectorrendement: percentage leerlingen dat daadwerkelijk aan het werk

gaat in de sector

A. Helpende

B. Verzorgende

C. Verpleegkundige

D. MMZ



Antwoord 5a: 

Laagste studierendement:

C. Verpleegkundige

61% van de studenten die zijn gestart behaalt een diploma!

Hoogste: Pedagogisch werk niv 4: 83%

Laagste sectorrendement:

A. Helpende

Slechts 26% gaat na de opleiding daadwerkelijk aan de slag in de sector.

Hoogste: Verzorgende 67%



Meer informatie?

Marie Susan van der Munnik

WGV Zorg en Welzijn

mariesusanvdmunnik@wgvzorgenwelzijn.nl

www.wgvzorgenwelzijn.nl

088 - 2556650

Ineke Slagter

WZW

i.slagter@wzw.nl

www.wzw.nl

026 - 3898983
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