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Regionaal loopbaancentrum 
Voor een gezonde loopbaan in de zorg

Dit centrum is een uitbreiding van het aanbod van de werkgeversvereniging Zorg & Welzijn 
Zuid-Holland Zuid. Het is een centraal punt in de regio op het gebied van loopbaanontwik-
keling en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zorgt het regionale loopbaancentrum voor een 
gestructureerde instroom van belangstellenden.

In het regionaal loopbaancentrum 
werken loopbaancoaches die voldoen 
aan de volgende criteria:

•	 NOLOC erkend
•	 Zelfstandig ondernemer
•	 Werkervaring in de zorg
•	 Specialisatie op het gebied van 

opleiden, organisatiekunde  en 
human resources

Wie werken er?
•	 Groot netwerk in de regio
•	 Door korte lijntjes, snel schakelen
•	 Kennis van zorg en welzijn en de 

regionale arbeidsmarkt
•	 Aanbod van maatwerk producten
•	 Regionaal contactpunt: de  

campagne ‘Ik zorg’ is georganiseerd 
binnen het RLC, hierdoor is er  
zicht op de actuele vacatures en  
opleidingsmogelijkheden

•	 Scherpe tarieven

Voordelen leden



Het loopbaantraject is een aanvulling 
op het traject van Sterk in je werk. Is er 
na deze drie gesprekken nog behoefte 
aan meer? Dan is het loopbaantraject 
een goede aanvulling. 

Ons aanbod:
•	 Keuze uit pakket van 3 of  

6 gesprekken
•	 Aanvullend op Sterk in je werk

Voor iedereen die werkt in zorg & 
welzijn of daarin wil  (blijven) werken. 
Sterk in je werk is een APK voor je 
loopbaan. Welke stappen kan en wil 
je (nog) maken in zorg & welzijn?  Dit 
onderzoeken we samen. 

Ons aanbod:
•	 Maximaal 3 gesprekken en een 
 test. Voor werkgever en deel- 
 nemer kosteloos (gesubsidieerd)

1. Sterk in je werk 2. Loopbaantraject

Om je medewerkers persoonlijk en 
professioneel te ontwikkelen, kan een 
coachingstraject zinvol zijn. In diver-
se gesprekken gaan wij samen aan 
de slag. Belangrijkste doel van deze 
gesprekken is het versterken van het 
zelfvertrouwen, eigen regie en veer-
kracht.

Ons aanbod:
•	 Persoonlijke gesprekken 

3. Coachingstraject
Als de organisatie waar je werkt of het 
werk dat je doet niet meer bij je past, 
kan het regionaal loopbaancentrum 
helpen. 

Ons aanbod:
•	 Persoonlijk- en zoekprofiel  

opstellen
•	 Actieplan maken
•	 Hulp bij verwerven van een  

nieuwe baan

4. Werk naar werk traject

Wanneer terugkeer naar eigen werk 
niet mogelijk is en ook passend werk 
niet aanwezig is, wordt er een 2e spoor 
traject gestart. 

Ons aanbod:
•	 Vervroegde start van werk naar werk 

traject in het eerste ziektejaar
•	 Kortste weg naar werk in  

het 2e ziektejaar , 2e spoor

5. Re-integratie 2e spoor 
Wij werken onder andere met:
•	 Testen betreffende capaciteit,  

competenties en beroepsinteresse
•	 Opdrachten, spellen en beeld- 

materiaal
•	 Database met informatie over  

functies, opleidingen,  
arbeidsmarkt en vacatures

Hoe?

Ons aanbod

U kunt vrijblijvend een offerte opvragen via contactpunt@zorgenwelzijnzhz.nl


