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Onze  
maatschappelijke 
 opgave

Continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en welzijn zijn  

een groot goed. Maar kunnen we het nog waarmaken? De tekorten  

op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn lopen op. Dat komt door de 

 toenemende vergrijzing én de ontgroening: de vraag naar zorg groeit  

en de beroepsbevolking neemt af. Als er niets gebeurt, moet in 2040  

1 op de 4 werkenden in zorg en welzijn werken om aan de vraag te voldoen. 

Dat is niet realistisch.
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Een vernieuwende en  integrale aanpak van de arbeidsmarktproblematiek,  
nu en in de toekomst, is broodnodig! Daarmee willen we niet zeggen dat er 
nog niets gebeurt. Maar er is behoefte aan meer. Een regionale en domein
overstijgende aanpak, is daarbij essentieel. Met ruimte voor maatwerk en oog  
voor regionale diversiteit. Het programma Samen Regionaal Sterk van  RegioPlus 
voorziet daarin.

Missie RegioPlus
RegioPlus is het samenwerkingsverband van 
14 regionale werkgeversorganisaties in zorg en 
welzijn. Onze missie is het in balans brengen en 
houden van de regionale arbeidsmarkt voor de 
grootste sector in Nederland: zorg en welzijn. 
Om de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit 
van zorg te borgen, zetten we in op bekwaam 
en voldoende personeel. We zijn een landelijk 
dekkend netwerk met een sterke regionale 
structuur; met heel veel kennis van de arbeids-
markt. Daarom zijn wij bij uitstek geschikt om 
samen met  (landelijke) partijen te werken aan 
oplossingen voor de arbeidsmarktproblemen. 
Met het programma Samen Regionaal Sterk 
geven we daar nog beter vorm aan.

Samen Regionaal Sterk
Samen Regionaal Sterk is een 5-jarig beleids-
programma voor de regionale aanpak van 
arbeidsmarktproblemen in zorg en welzijn.  
We zetten in op vernieuwing, maar ook op 
 versteviging van goed lopende activiteiten. 
Daarnaast sluit het aan op andere programma’s 
zoals het landelijke actieprogramma Werken 
in de Zorg van het ministerie van VWS. Zo 
voor komen we onnodige drukte in de regio en 
versterken we de samenhang en daadkracht. 
Samen Regionaal Sterk is de opvolger van 
 Koersen op Kansen.

ZORGKANTOREN 

BEROEPS-
ONDERWIJS

WERKGEVERS

ZORGPROFESSIONALS

PROVINCIES

BRANCHEORGANISATIES GEMEENTEN

ANDERE 
(LANDELIJKE) PARTIJEN

1.   Onze maatschappelijke opgave
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Zo ziet Samen  
Regionaal Sterk eruit
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4 Thematische pijlers
Met Samen Regionaal Sterk spelen we actief in op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er zijn daarbij 4 thematische pijlers: 

De basis
De thematische pijlers van het programma rusten op een basis 
van informeren, communiceren en netwerken.

2.    Zo ziet Samen Regionaal Sterk eruit

Informatie, communicatie  
en netwerkbeheer
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Innoveren en 
 experimenteren

1.  Kiezen en toeleiden

  Potentiële werknemers helpen een realistische keuze 
voor de sector zorg en welzijn te maken en vervolgens 
de juiste weg wijzen.

2.  Leren en opleiden

  Opleidingen moeten aansluiten bij de vraag van de 
werkgever en werknemer, zowel in het initieel onder-
wijs als in de (bij)scholingen. Maatwerk is essentieel om 
mensen versneld te kunnen laten instromen.

3.   Werken en behoud

  Medewerkers in de sector zijn goud waard! Ze 
 ver dienen een goed organisatie- en werkklimaat, 
waardoor ze met plezier, tevredenheid, kundigheid en 
vitaliteit zo lang mogelijk in de sector actief blijven.

4. Innoveren en  experimenteren

Met meer toeleiden, opleiden en behoud zijn we er niet. 
De toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn 
te groot. Om de zorgvraag aan te blijven kunnen zijn 
 vernieuwende oplossingen in het zorgaanbod nodig.

Informatie, communicatie en netwerkbeheer

De thema’s zijn afhankelijk van een goede basis. Dat 
bereiken we door: 

+   Gefundeerde (arbeidsmarkt)informatie
+  Regelmatige, heldere en begrijpelijke  communicatie
+    Netwerkpartners waarmee we samen, binnen en 

buiten de regio, veranderingen voor elkaar krijgen  
en goede initiatieven verder brengen.
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De basis
De basis van het programma bestaat uit informeren,  

communiceren en netwerken. Deze vormen het fundament  

van de thematische pijlers.
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3.1 Informeren

Informatie geeft sturing en duiding aan de 
vraag stukken van nu en de toekomst. In Samen 
Regionaal Sterk kent ‘informatie’ twee hoof d-
activiteiten:

1.  Het organiseren van onderzoek en het  
verzamelen, analyseren en openbaar 
 maken van arbeidsmarkt en  onderwijsdata 
in zorg en welzijn;

2.  Kennisdeling over (strategische) ontwik
kelingen en  activiteiten, zowel landelijk, 
boven regionaal als regionaal.

3.   De basis

3.3 Netwerken

De problemen op de arbeidsmarkt lossen we 
samen op, over instellingen, branches en ons 
 eigen samenwerkingsverband heen. Afstem-
ming, overleg en waar mogelijk gezamenlijk 
optrekken is van belang. Zo voorkomen we dat 
dingen dubbel gebeuren of - nog erger – partij-
en elkaar onbedoeld tegenwerken.

3.2 Communiceren

Heldere communicatie versterkt de positie en 
de effectiviteit van het collectief. We commu-
niceren over relevante arbeidsmarktontwikke-
lingen, behaalde resultaten en goede voor-
beelden. Dankzij goede communicatie kunnen 
(netwerk)partners aansluiten op ontwikkelingen 
en activiteiten.

+ Dit willen we bereiken

Samen met de werkgeversorganisaties 
vertellen we het eerlijke en realistische 
verhaal van de sector zorg en welzijn. 
Door de zichtbaarheid van  projecten, 
activiteiten en goede ideeën te 
vergroten, helpen we werkgevers om 
medewerkers te bereiken, binden en 
boeien én innovatie in te zetten.

+ Dit willen we bereiken

Ons doel is een duurzame verandering 
op de arbeidsmarkt bewerkstelligen. 
We bouwen succesvolle coalities over de 
schotten van zorg en welzijn heen. Deze 
coalities worden niet belemmerd door 
regiogrenzen, branchegrenzen of lands-
grenzen. Samen komen we tot  effectief 
werkende oplossingen. We zoeken 
steeds naar de juiste samenwerkings-
partners: in de regio, maar ook boven-
regionaal, landelijk en bovensectoraal.

+ Dit willen we bereiken

We willen als kennisnetwerk de 
beschikbare data en informatie op de 
juiste wijze samenbrengen, analyseren 
en duiden. Om zo bij te dragen aan 
goed gefundeerde beleidskeuzes. 
Ook willen we met efficiënte kennis
deling bijdragen aan een snellere 
 beschikbaarheid van relevante 
 (arbeidsmarkt)informatie in elke regio.
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De inhoudelijke
thema’s
Voor een gezonde arbeidsmarkt, nu en later, zijn 4 thematische 

 pijlers van groot  belang:  ‘kiezen en toeleiden’, ‘opleiden en leren’  

en ‘werken en behoud’.   De arbeidsmarkt heeft grote en steeds 

 nieuwe uitdagingen. Voor die actualiteit is innoveren en experimenteren 

 belangrijk. Dat is dan ook het 4e thema. We gaan niet zomaar door op een 

bestaande weg, maar blijven ontwikkelen en vernieuwen.

4

Samen Regionaal Sterk 2020-2024  | 9



Kiezen  
en toeleiden

Voldoende instroom begint met (regionale)  promotie 
en voorlichting over de sector. Zo kunnen we 
 iedereen die zich oriënteert op de arbeids markt 
 helpen een bewuste en onderbouwde keuze te 
maken. Het imago van de sector en het beeld van 
organisaties en beroepsgroepen zijn bepalend voor 
het succes van wervingsactiviteiten.

Dit willen we bereiken

+  We willen de instroom bij zorg- en welzijnsopleidingen 
vergroten, of ten minste stabiel houden.

+  Voorlichtingsactiviteiten in de regio dragen bij aan een 
verhoogd opleidingsrendement.

+   Imagocampagnes en -activiteiten dragen bij aan een 
 positief en eerlijk beeld van de sector zorg en welzijn. 

+   We vinden nieuwe mogelijk heden om de  instroom in de 
sector te  vergroten. Denk aan betere overstapmogelijk-
heden, andere  sectoren, werknemers uit andere  landen 
weghalen, innovatie van  zorgberoepen, werven op 
 beroepen van morgen, meer inzet op  competenties en 
skills, en  toe leidingspaden inzichtelijk maken.

4. De inhoudelijke thema’s
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Leren en opleiden

De sector Zorg en Welzijn heeft behoefte aan 
goed opgeleide werk nemers. Het thema Leren 
en  Opleiden gaat over de aansluiting van initieel 
 onderwijs bij de behoefte op de arbeidsmarkt en het 
door ontwikkelen (en daarmee duurzaam inzetbaar 
houden) van medewerkers.

Dit willen we bereiken

+  Ons uiteindelijke doel is kwalitatief hoogstaande zorg door 
goed geschoolde medewerkers. Leren en ontwikkelen is 
daarvoor cruciaal. Daarom beperken de activiteiten op dit 
thema zich niet tot het initieel onderwijs, maar dragen we 
ook bij aan de ontwikkeling van een sterk leerklimaat in 
zorgorganisaties. Zodat medewerkers hun kennis, kunde 
en vaardigheden blijven ontwikkelen. 

+  Werkgevers en onderwijs werken meer en beter samen, en 
ontwikkelen vernieuwende opleidings- en stagevormen en 
nieuwe opleidingen. Ze denken goed na over de kennis en 
competenties die in de toekomst nodig zijn. 

4. De inhoudelijke thema’s
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Er is sprake van toenemende werkdruk en verzuim in 
zorg en welzijn. Daarnaast is er een hoge uitstroom 
bij werkgevers. Behoud is daarom de komende jaren 
een speerpunt. Ondertussen verandert het werk, 
door transities, transformaties, technologie, digitali-
sering, robotisering en domotica. Van zorg- en wel-
zijnsorganisaties wordt verwacht dat ze op andere 
manieren gaan werken. Er vinden taakverschuivingen 
plaats tussen de zorgprofessional en de mantelzorger. 
Arbeidsrelaties veranderen door meer flexibilisering 
van het werk. Dit vraagt om een nieuwe invulling van 
werkgeverschap.

Dit willen we bereiken

Wij willen iedereen die in zorg en welzijn werkt gezond, 
 wendbaar, betrokken, tevreden en daarmee duurzaam 
 inzetbaar houden.  

Dit leidt tot:
+  Tevreden professionals
+  Minder verzuim
+  Minder uitstroom uit de sector

Werken en behoud

4. De inhoudelijke thema’s

Het thema ‘werken en behoud’ staat voor het vermogen om 
productief, met plezier en in goede gezondheid te werken of 
ander werk te vinden als dat nodig is. Nu en in de toekomst. 
De werkgever creëert een gezond werkklimaat en heeft oog 
voor de wensen van medewerkers.
Organisaties gaan hun werk anders organiseren. Ze hoeven 
bijvoorbeeld niet alle specialismen in huis te hebben, maar 
maken gebruik van een flexibele schil rondom een kern van 
vaste medewerkers. Denk aan (regionale) flexpools,  of inzet 
van gespecialiseerde organisaties. De huidige tijd vraagt ook 
om een andere invulling van werknemerschap, met meer regie 
op de eigen loopbaan.
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Innoveren en
experimenteren

We kunnen de zorg ook slimmer organiseren, door 
te innoveren en te experimenten. Innovatie is een 
belangrijk middel om de vraag naar personeel te 
 beteugelen. Hierbij gaat het om activiteiten die 
 invloed hebben op de zorgvraag of het zorgaanbod. 
Dit thema gaat over het benutten en ontdekken van 
kansen voor de sector op het gebied van sociale en 
technologische ontwikkelingen.

Dit willen we bereiken

Ons uiteindelijke doel zijn efficiëntere werkwijzen, waardoor 
medewerkers meer en betere zorg kunnen leveren. 

+   We ontwikkelen innovatieve oplossingen en werkwijzen 
binnen de thema’s ‘kiezen en toeleiden’, ‘leren en opleiden’ 
en ‘werken en behoud’.

+   We bieden inzicht in werkende oplossingen om efficiënter 
zorg te verlenen.

+   We sluiten aan bij  bestaande en nieuwe innovatie-
programma’s. 

+   De adoptie van innovaties door zorgorganisaties  
neemt toe.

4. De inhoudelijke thema’s
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De organisatie 
van het samen-
werkingsverband
RegioPlus bestaat sinds 2005. We zijn het landelijke samenwerkings

verband van 14 regionale werkgeversorganisaties, die elk een andere 

geografische regio bedienen. Samen vormen wij een landelijk dekkend 

netwerk.

5
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5.1  RegioPlus: een lerend 
 netwerk

RegioPlus vindt het belangrijk kwaliteit te leveren. 
Daarom zijn we een lerend netwerk. Via collegiale 
visitatie aan de hand van een Kwaliteitskaart, 
werken we aan het verbeteren van onze dienst-
verlening in de regio en op het landelijke bureau 
RegioPlus.

5.2 Zo werken wij

Goed bestuur

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke 
opgave en gaan zorgvuldig om met de subsidie 
die we ontvangen. Daarom hechten wij veel waar-
de aan goed bestuur en het toezicht daarop. 

De beleidscyclus: een continu proces van 
leren en verbeteren

Zowel regionale werkgeversorganisaties als 
bureau RegioPlus voeren de activiteiten van 
het programma uit. Er wordt gewerkt met 
meer jarige programma ambities die ieder 
jaar  specifiek en actueel gemaakt worden aan 
de hand van de vraag vanuit de werkgevers 
in de regio. Daarvoor stellen de werkgevers-
organisatie en het bureau stellen jaarlijks ieder 
afzonderlijk een jaarplan en begroting op. De 
uitvoering van de plannen wordt gevolgd en 
 onafhankelijk geëvalueerd. Ieder jaar is bij-
stelling mogelijk. Beleid en uitvoering blijven  
een continu proces van leren en verbeteren.

5. De organisatie van het samenwerkingsverband
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079 323 03 19
info@regioplus.nl
www.regioplus.nl

ARBEIDSMARKT  ZORG  EN  WELZIJN  FLEVOLAND

Samen
Regionaal
Sterk

2020-2024

Dit is een uitgave van RegioPlus
Januari 2020
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