
2019 was het jaar dat ‘Koersen op kansen’ afliep,  

het beleidsprogramma dat vanaf 2016 de koers  
van RegioPlus bepaalde. 

Voor de periode 2020 / 2024 stelden we een nieuw beleids
programma vast: Samen Regionaal Sterk. In dit  jaaroverzicht 
laten we een kleine selectie zien van wat RegioPlus in 2019 
nog meer deed om te zorgen voor voldoende en goed 
 opgeleid personeel in Zorg en Welzijn.
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Een groot aantal zorg en welzijnslocaties opende tijdens deze week hun 
deuren. Nieuw in 2019 waren de Netwerkevenementen. Dit zijn activiteiten 
speciaal voor potentiële zijinstromers en herintreders. Bezoekers konden 
hierbij op één locatie direct kennismaken met meerdere werkgevers.

Netwerkevenementen Week van 
Zorg en Welzijn druk bezocht

4.846.000

    activiteiten door het hele land.

     luisteraars naar radiospots.

    het programma ‘Open Huis, Radio 5’, 
vanaf diverse zorg en welzijnslocaties.

      kijkers voor Heel Holland Zorgt.

      kranten met 15 regionale edities.

vaandeldragers, officieel gehuldigd  
door  ambassadeur Angela  Groothuizen, 
 Staats secretaris Paul Blokhuis en   
Burgemeester Mark Röell van Baarn.

1.366

5 dagen

1,1 Miljoen

3,8 Miljoen

14
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Uit de eerste resultaten van het landelijk uitstroomonderzoek blijkt dat 
van de werknemers die hun werkgever in Zorg en  Welzijn  verlaten, ruim 
tachtig procent in de toekomst in de sector wil (blijven) werken.

Uitstroomonderzoek bij 
ruim 200 organisaties03

02

48,2%

22,8%

19%

Wil je in de 
 toekomst weer  

in Zorg en Welzijn 
(of bij laatste werk

gever) werken?

Ja voor dezelfde of een 
andere werkgever

Ja alleen voor een  
andere werkgever

10%

Ja maar in een 
andere brache

Nee

Duizenden deelnemers aan  
‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’
Met het project werken we samen met CNV aan 
het behouden van  huidige mede werkers, én 
aan de werving van nieuwe instroom voor de 
sector. De inzet van loopbaanadviseurs zorgt 
voor een persoonlijke aanpak, die de kennis 
en mogelijkheden van deelnemers op de 
arbeidsmarkt vergroot.

Van 23 tot en met 29 mei was het promotieteam van Sterk in je werk 
aanwezig bij de Libelle Zomerweek in Almere.

In totaal  
meldden zich 

25.896  
deelnemers 

aan bij Sterk in je werk  
tot eind december 2019.  
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In december zetten vertegenwoordigers van de twee organisaties  
hun handtekening voor het samengaan per 1 januari 2020.  
Als Coöperatie RegioPlus kunnen de  regionale werkgeversorganisaties 
in Zorg en Welzijn hun opgave voor de komende jaren nog beter 
uitvoeren. 

RegioPlus en  
RegioCoöp gaan samen04

15 nieuwe werkgevers nemen deel 
aan het Waarschuwingsregister05

deelnemers
totaal

medewerkers  vallen onder de 
werkingssfeer

personen zijn  
geregistreerd

konden we voorkomen dat iemand bij een  collega
organisatie aan de slag ging, nadat hij of zij over de 
schreef ging richting cliënten.

62

35x

110.0000

33

Directeur Jelle Boonstra geeft bij Nieuwsuur een toelichting op de  
werking van het Waarschuwings register Zorg & Welzijn.
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Nieuw bij Gezond & Zeker: 
Regiodagen
In Eindhoven, Leiden en Heerenveen konden ergocoaches, 
 veiligheidscoaches, leidinggevenden,  P&O en ARBOprofes sionals 
workshops volgen. Over fysieke belasting bijvoorbeeld, of over 
 ongewenst gedrag en het verhogen van de veiligheid op de werkvloer.

06

Gezond & Zeker Regiodagen en  
1 landelijke Innovatiedag

Van 1285 bezoekers in 2018 naar  
bijna 1.600 in 2019

Gezond & Zeker nieuwsbrieven

Gemiddelde leeftijd doelgroep 

55% van de bezoekers heeft al eerder 
een Gezond & Zeker evenement 
bezocht

Aantal bezoekers  
www.blijfinzetbaar.nl steeg  
van 63.855 tot 77.053 

3

1.600

12

45,2 jr

55%

77.053
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De eerste resultaten tonen aan dat investering in deze middelen leidt tot 
een besparing van tijd, vermindering van fysieke belasting en werkdruk en 
dat het de kwaliteit van zorg ten goede komt. 

Innovatief project plafondtilsystemen  
en permanente tillakens07

Vanaf augustus is het bureau van RegioPlus  
gevestigd aan de Louis Braillelaan in Zoetermeer.

We zijn verhuisd!

08
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Het doel van deze subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport is om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten. In het vierde 
tijdvak van 2019 was het voor het eerst ook mogelijk een aanvraag in te dienen 
voor scholing die zich richt op behoud en het  inzetbaar houden van personeel.

Steeds meer aanvragen  
SectorplanPlus

Tijdvak

1

3

2

€ 88.754.553,

€ 140.927.200,

€ 90.067.650,

Aangevraagde
Subsidie

64.902

106.389

70.757

Aantal aangevraagde 
trajecten

€ 48.323.984,

Loopt nog

€ 47.715.161,

Gerealiseerde
Subsidie

22.020

25.056

Aantal gerealiseerde 
 trajecten

09

Start project  
flexibilisering onderwijs

RegioPlus wil zijinstroom en doorstroom van zorg en 
welzijns medewerkers bevorderen. Ook streven we naar een 
betere aan sluiting van het onderwijs op wat in de praktijk 
nodig is. 

• Momenteel lopen 10 pilots
• 3 leereenheden kennen al een mbo-certificaat

10
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Een boeiende discussie over behoud van personeel en de rol van de 
 leidinggevenden daarin, over zzp’ers, over eigen verantwoordelijkheid 
en het moderniseren van de roostering.

Rondetafelgesprek  
tijdens Actie Leer Netwerk Dag

Medio 2019 onderschreven de volgende partijen de 
 Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten:

Werkgeversorganisaties slaan 
handen ineen in RAAT11

12
94581

73

41
13

Werkgevers
Zorg & Welzijn

Overheids-
instellingen

Onderwijs-
instellingen

Overige 
partijen

Zorgkantoren
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In samenwerking met GETlab van Avans Hogeschool en Stimul  Nederland 
organiseerden we een bijeenkomst over Zorgtechnologie en Ethiek. 
 Vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties gingen met 
elkaar in discussie over hoe technologie geïmplementeerd kan worden en 
welke ethische aspecten daarbij komen kijken.

Techniekcarrousel bij  
OLIEbijeenkomst

Deze kaart geeft een overzicht van 46 relevante subsidies voor 
werkgevers met betrekking tot initiële op, bij en nascholing, 
innovaties, instroom en behoud van werknemers.

Actuele subsidiekaart vernieuwd 

Ook dit jaar brachten we op Prinsjesdag een overzicht uit 
met alle relevante beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota.

Weer een razendsnelle 
 Prinsjesdag memo 

13

14

15
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Ons lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ informeert, 
 inspireert en interesseert jongeren voor de sector Zorg en 
Welzijn. In 2019 ontwikkelden we nieuwe modules, voor het 
basisonderwijs en over zorg en techniek.

Aangevraagde pakketten (t/m november):

Nieuwe digitale lespakketten  
‘Aan JOU hebben we wat’

Ons gezamenlijk bereik  
groeide door 

17
RegioPlus 
 vertegenwoordigt 945

1.107.854

werkgevers in 
zorg en welzijn

Aantal mede
werkers Zorg en 

Welzijn totaal

Dekkingsgraad  
Zorg

Dekkingsgraad  
Welzijn

Dekkingsgraad  
Totaal

21%

75%
66%

Maar ons bereik is in de praktijk nog groter, omdat veel projecten ook 
voor nietleden toegankelijk zijn.

16 17

havo/vwo pakketten     vmbo pakketten 

669 673
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Iedereen met interesse in werken in Zorg en Welzijn kan terecht bij de 
regionale contactpunten. Werkgevers, het onderwijs, gemeenten, UWV, 
brancheorganisaties, beroepsorganisaties en de regionale werkgevers
organisaties werken samen om geïnteresseerden zo goed mogelijk te 
helpen. 

Regionale contactpunten helpen 
mensen verder18

Dit is een uitgave van RegioPlus
April 2020

Meer informatie

079 323 03 19
info@regioplus.nl
www.regioplus.nl

10.826
contacten

7.339
personen

11.238
doorverwijzingen

3.449
direct naar 
werkgevers

3.338
naar Sterk
in je werk
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