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Wat is dit jaar opgevallen?

• Het aantal werknemers in zorg en welzijn is tussen 
2020 en 2021 met 4.000 personen toegenomen tot 

32.000. Meer tijdelijke dienstverbanden en minder 
zzp’ers.
• De instroom van verpleegkundigen (mbo/hbo) 

is licht gestegen. Daarentegen begonnen minder 
mensen aan de opleiding Verzorgende IG. Dat 
is een uitdaging voor een toekomstbestendige 
ouderenzorg.
• De uitstroom uit de sector is fors gestegen. 
Inspanning op behoud heeft er wel voor gezorgd 
dat die uitstroom niet nog verder stijgt. Het blijft 

daarom van groot belang om te blijven inzetten op 
behoud van medewerkers.
• Er is een hoge werkdruk, maar er zijn toch 

ook veel tevreden werknemers (80% in 2021). 

In de factsheet prognoses en scenario’s bespraken we 
de arbeidsmarkt voor de komende 10 jaar. De stand van 

zaken lees je in de recente facts & figures met actuele trends.

Arbeidsmarkt
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https://drtbntyaiqvug.cloudfront.net/zwzhz-kei19abd84/site/1/media/Factsheet-prognoses-en-scenarios-Zorg-en-Welzijn-ZHZ-(2022).pdf
https://drtbntyaiqvug.cloudfront.net/zwzhz-kei19abd84/publication/6/pdf/Facts%20en%20Figures%202021%20WGV%20ZHZ.pdf
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Nieuw, nieuw, nieuw
In het afgelopen jaar ging WGV ZHZ door in een ‘nieuw jasje met een 
nieuwe huisstijl. Onze website, nieuwsbrieven, jaarverslagen en andere 
uitingen zijn nu helemaal van deze tijd. 

Vol trots presenteerden we in het afgelopen jaar ook een nieuwe website. 
Een nieuwe look en een andere indeling. We focussen nog meer op 
actuele thema’s en effectieve oplossingsrichtingen. De slogan “Samen 
voor een sterke arbeidsmarkt in zorg en welzijn” staat er niet toevallig, 
want wij geloven in de kracht van samenwerken en het verbinden en 
delen van kennis. 

Last but not least is ook onze huisvesting nieuw. Na jaren prettig gewerkt 
te hebben vanuit woonzorgcentrum De Merwelanden, is ons kantoor 
sinds februari 2022 gehuisvest aan de Wijnstraat 209 in Dordrecht. 
Een prachtig monumentaal pand in een oud bankgebouw. Inmiddels 
hebben we al veel van onze leden gastvrij mogen ontvangen op onze 
nieuwe locatie.
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Bezig zijn met de toekomst in Zuid-Holland Zuid

Scenariodenken

Een belangrijk cliché en helaas niet minder waar: de arbeidsmarkt is krap en personeel voor de zorg is schaars. 
Desondanks zetten veel organisaties in de regio zich in op het vinden en vooral ook behouden van medewerkers. 

Als werkgeversvereniging ondersteunen we allerlei activiteiten en organisaties waar mogelijk. Daarnaast hebben 
we afgelopen jaar ingezet op een meer strategische oriëntatie. Met een langere vooruitblik op wat er kan 
gaan gebeuren. Dat doen we met de methodiek van scenariodenken. Een methodiek die Shell al in 1980 ten 
tijde van de oliecrisis heeft gebruikt. Scenario’s zijn geen toekomstvoorspellingen, maar schetsen van situaties 
die zich kunnen voordoen, gebaseerd op trends in de zorg. In drie workshops hebben we met bestuurders en 
hoofden P&O uit de gehandicaptenzorg in de regio vier toekomstscenario’s gebouwd. Dat waren inspirerende 
bijeenkomsten. De resultaten van de workshopreeks zijn ook voorgelegd aan de professionals van de werkvloer; 

in een enthousiasmerende sessie deelden zij hun beelden over de mogelijke toekomstige 
scenario’s en wat daarin belangrijk is voor hun vak.

Eind 2022 is de tweede reeks workshops gestart met de VVT-sector. Van 
alle reeksen wordt een publicatie gemaakt om ook organisaties die niet 

hebben deelgenomen te laten meeprofiteren van de resultaten en 
inzichten. 

Uit de reacties is duidelijk geworden dat de workshopreeks helpt 
om even uit de dagelijkse beslommeringen te stappen en de tijd 
te nemen om over de toekomst na te denken. 
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Met een strategische
 koers richting 

de toekomst
WGV ZHZ biedt vanuit het programma Strategisch Sterk 
ondersteuning aan leden om hun organisatie toekomstbestendig 
te maken. Deelnemers krijgen handvatten om mét hun 
professionals te kunnen blijven anticiperen op de toekomst en 
dit praktisch te vertalen naar hun eigen organisatie. 

We hebben diverse trainingen aangeboden aan HR- en opleiders. 
Van strategische personeelsplanning, Procesbegeleiding HR(D) 

tot toekomstgericht ontwikkelen. Nieuw zijn ook de werkateliers 
en intervisies waarin regionale collega’s kennis en ervaringen 

kunnen uitwisselen op concrete thema’s om zichzelf persoonlijk en 
professioneel verder te ontwikkelen. 

114
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Het afgelopen jaar hebben we bijeenkomsten van het P&O- en 
Opleidersnetwerk in een nieuw jasje gestoken; zo organiseren wij 
voortaan twee keer per jaar een gezamenlijke netwerkbijeenkomst 
met HR- en Opleidingsfunctionarissen en eventueel andere relevante 
contactpersonen waarin we:
• ruimte bieden om te netwerken, elkaar te ontmoeten en bij 

te praten;
• inhoudelijk dieper ingaan op vooraf bepaalde thema’s;
• inspireren met bijvoorbeeld een gastspreker.

Naast de netwerkbijeenkomsten staan we open voor gesprek, 
nieuws en ontwikkelingen. Zijn er (ad hoc) onderwerpen of 
thema’s van belang om te bespreken? Neem contact met 
ons op!

Dialoogsessie behoud 
In het behoud van medewerkers in zorg en welzijn is de rol van leidinggevenden belangrijk. Vanzelfsprekend gaat bij 
dit thema veel aandacht uit naar de mensen die daadwerkelijk zorg en welzijn leveren. 

In de ‘dialoogsessies behoud’ hebben we de leidinggevenden en HR professionals uitgenodigd om de dialoog aan te 
gaan over wat je als leidinggevende in zorg en welzijn nodig hebt om de rol in het behoud van medewerkers goed te 
kunnen vervullen. Dit heeft geresulteerd in twee dialoogsessies waar ruimte was voor een open gesprek, kwetsbaarheid 
en uitwisseling. Coaches van Sterk in je werk leidden de sessies waarin de vragen centraal stonden: ‘Jij draagt zorg voor je 
team, maar wie zorgt voor jou?’ en ‘Keuzes maken in de hectiek van de dag, hoe doe jíj dat?’. 

Structurele aandacht



Programma Vergroten
Innovatief Vermogen
Binnen het programma Vergroten Innovatief Vermogen hebben 
we masterclasses georganiseerd voor bestuurders, MT-leden en 
projectleiders. Daarnaast hebben we twee verbindende bijeenkomsten 
georganiseerd waarbij de scope vergroot is van de VVT naar alle 
branches binnen zorg en welzijn. De thema’s waren disruptieve 
innovatie en knelpunten bij implementeren en opschalen van 
sociale en technologische innovatie. 

Ook hebben drie VVT-organisaties het Learning on the Job-
traject gevolgd. Buro Wisselstroom is ingehuurd om organisaties 
te begeleiden met uiteenlopende vraagstukken; van visie- en 
strategievorming tot aan een interne veranderaanpak. De 
opbrengsten worden begin 2023 gedeeld met andere organisaties.
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In 2022 is in samenwerking met de VVT Alliantie Waardenland veel energie gestoken in 
het opleiden van zij-instromers voor de zorg. Door talentgericht te gaan opleiden kunnen 
zij-instromers in 1,5 jaar opgeleid worden tot verzorgende IG. In de zomer hebben de eerste 
25 studenten hun diploma van de verkorte opleiding tot verzorgende IG behaald en zijn zij 
ingestroomd in de sector. En twintig nieuwe enthousiaste studenten zijn in 2022 begonnen aan 
de verkorte opleiding tot Verzorgende IG. Aan het einde van het jaar is de campagne ‘zorgtalent. 
maakt het verschil’ van start gegaan om nog meer mensen aan te spreken om in te stromen in de 
zorg. 

Lees meer
Interview zij-instromer Lorraine Fransen 
Nieuwsbericht campagne zorgtalent

Inzet zorgtalenten 
met mbo-certificaat
Verschillende zorgorganisaties en onderwijsinstellingen hebben nagedacht over de vraag hoe we als 

regio zorg kunnen blijven verlenen binnen de veranderende arbeidsmarkt. Dit heeft geresulteerd in een 
stapsgewijze aanpak om nieuwe zorgtalenten op te leiden, die niet het gehele diploma behalen maar 
delen hiervan. Mbo-certificaten of leereenheden genoemd. Daar waar eerder diploma-gericht opleiden 
belangrijk was, zien we nu kansen om mensen gecertificeerd aan te slag te laten gaan op bepaalde 
taken en aspecten in de zorg. Het is dan niet meer noodzakelijk om een diploma te hebben, maar 
we kunnen per situatie bepalen welk mbo-certificaat belangrijk is. Op deze wijze krijgen we nieuwe 
zorgtalenten die goed zijn voorbereid om als nieuwe collega te komen werken. Mbo-certificaten zijn 
onderdelen van gehele mbo-opleidingen en erkend door de onderwijsinspectie.

Lees verder 
Nieuwe zorgtalenten, flexibel opleiden met mbo-certificaten
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https://www.zorgenwelzijnzhz.nl/nieuws/de-eerste-lichting-verzorgende-igers-is-gediplomeerd
https://www.zorgenwelzijnzhz.nl/nieuws/campagne-zorgtalent-maakt-het-verschil-is-van-start-gegaan
https://www.zorgenwelzijnzhz.nl/inzet-zorgtalenten-met-mbo-certificaat
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Eind 2021 heeft een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport opgerichte Taskforce adviezen gegeven over intensivering 

van de activiteiten op de arbeidsmarkt. Zorgmedewerkers 
hebben, zo blijkt uit uitstroomgegevens, behoefte aan 

ontwikkelmogelijkheden. Als werkgeversvereniging hebben 
we daarom ingezet op het onderwerp van regionale 

ondersteuning voor de ontwikkeling van medewerkers in 
de zorg- en welzijnssector. In 2022 is door gesprekken 
in de regio onderzocht of meer samenwerking en inzet 
kan leiden tot meer behoud van medewerkers. In 2023 
gaan we, afhankelijk van de regionale behoefte, op die 
manier bijdragen aan regionaal werkgeverschap.

Loopbaanontwikkeling
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