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Succesvolle afronding Koersen op 
Kansen, regionaal resultaat  

Het meerjarenprogramma Koersen op Kansen, regionaal resultaat van 
RegioPlus1 is succesvol afgerond. In dit programma stond het gezamenlijk 
werken aan een gezonde, meer regionale arbeidsmarkt in de sector Zorg en 
Welzijn centraal.  
 
Bureau Bartels heeft de impact van dit programma onderzocht. Dit leverde 
een reeks van rapportages op met een nulmeting, tussenmeting en een 
sluitstuk.  
 
Klik hier voor de factsheet met de uitkomsten van de eindmeting. 
Klik hier voor de uitgebreide eindrapportage met de monitoring en evaluatie. 
 
Dit document is een uiteenzetting van én onze terugblik op het programma 
Koersen op Kansen, regionaal resultaat. 

  

 

1 RegioPlus is het samenwerkingsverband van de veertien regionale 

werkgeversorganisaties binnen Zorg en Welzijn. 

 

https://regioplus.nl/wp-content/uploads/2020/09/Factsheet-Eindmeting-RegioPlus.pdf
https://regioplus.nl/wp-content/uploads/2020/09/Koersen-op-Kansen-Eindrapportage.pdf
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De vier programmalijnen  

De arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is sterk regionaal bepaald. Daarom werkte elke regionale 

werkgeversorganisatie op eigen wijze aan de programmalijnen van Koersen op Kansen, om zo 

in te spelen op de regionale behoefte op de arbeidsmarkt.  

 

Het samenwerkingsverband RegioPlus gaf gezamenlijk uitvoering aan het programma met 

deze vier programmalijnen: 

 

1 Strategisch arbeidsmarktbeleid 

2 Werven met beleid 

3 Kwalificeren voor Zorg & Welzijn 

4 Beleid duurzame inzetbaarheid 

1. Strategisch arbeidsmarktbeleid 
Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige 

ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. De regionale 

werkgeversorganisaties binnen RegioPlus vervullen hier een belangrijke spin-in-het-web 

functie door netwerken te bouwen en sturingsinformatie zichtbaar te maken.  

 

Uit de rapportage van Bureau Bartels blijkt dat: 

 

• werkgevers meer inzicht hebben in strategische personeelsplanning. Regionale 

arbeidsmarktinformatie, zoals de tekorten en overschotten aan personeel, staan op het 

dashboard ‘Arbeidsmarkt in beeld’ dat door de werkgeversorganisaties van RegioPlus is 

ontwikkeld; 

• werkgevers hun instroom- en wervingsbeleid vaker hebben aangepast en meer hebben 

ingezet op behoud van personeel. 

2. Werven met beleid 
Wanneer we het hebben over Werven met beleid dan ligt de focus op imago en- 

voorlichtingsactiviteiten. Zo ontwikkelden we lespakketten voor jongeren, ‘Aan JOU hebben 

we wat’. Uit het onderzoek van Bureau Bartels blijkt dat we gedurende Koersen op Kansen een 

groei hebben kunnen verwezenlijken in meer animo onder leerlingen en potentiële 

medewerkers om in de sector te komen werken. Daarbij is een realistischer beeld van de 

sector neergezet. Ook is de zichtbaarheid van organisaties bij toekomstige patiënten en 

cliënten verbeterd. En, de trots van de medewerkers op de eigen organisatie is gegroeid. 

3. Kwalificeren Strategisch arbeidsmarktbeleid  
De veertien werkgeversorganisaties geven op hun eigen manier aandacht aan het (beter) 

kwalificeren van leerlingen, zij-instromers, herintreders en zittende medewerkers voor de 

(toekomstige) arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Voorbeelden zijn het maken van regionale 

afspraken rondom opleiden en stages en het collectief inkopen van cursussen en opleidingen 

voor zittend personeel. 

4. Beleid duurzame inzetbaarheid  
Voorbeelden van activiteiten die binnen elk van de veertien regio’s plaatsvinden rondom 

duurzame inzetbaarheid zijn het programma Gezond & Zeker en Sterk in je werk, zorg voor 

jezelf. Andere activiteiten die binnen verschillende regio’s plaatsvinden zijn onder meer het 

project Wendbaar aan het werk, de Sterk in je Werk week, workshops, symposia en 

loopbaanplatforms. De bekendheid van de verschillende activiteiten op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid is onder werkgevers in 2018 en 2019 gelijk gebleven. De impact van 

de activiteiten is ten opzichte van 2018 op alle fronten gestegen. 
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Duurzame inzetbaarheid én de kracht van het 
samenwerkingsverband:  
 
“deRotterdamsezorg bedacht het concept de ‘Sterk in je 
Werk week’. Een week vol activiteiten speciaal voor 
zorgmedewerkers die hun werk goed, gezond en met 
plezier willen blijven doen. Iedere deelnemende 
organisatie organiseerde minimaal één activiteit en stelde 
deze open voor medewerkers van andere organisaties. 
Tijdens de eerste editie in Brabant konden de 50 
deelnemende organisaties hun medewerkers een mooi 
pallet van 90 activiteiten aanbieden, waaraan 1500 
medewerkers deelnamen. Prettig hoe wij gebruik kunnen 
maken van een succesvol idee uit een andere regio.”  
 
Anneke van Dixhoorn, projectleiderTransvorm 

 

Landelijke dekkingsgraad en waardering 

Zo’n 66% van alle medewerkers binnen Zorg en Welzijn vindt aansluiting op Koersen op 

Kansen. De landelijke dekkingsgraad bij de vier branches met de meeste werknemers, namelijk 

GGZ, Gehandicaptenzorg, VVT en Ziekenhuizen, is het hoogst. Dat betekent dat ruim 730 

duizend van de 1,1 miljoen medewerkers in dienst is van een werkgever aangesloten bij een 

werkgeversorganisatie. De waardering voor het aanbod en de diensten rondom dit 

programma is hoog te noemen; van een 7,4 in 2017 en 2018 tot 7,5 in 2019. Vrijwel alle 

respondenten onderschrijven het belang van het inspelen op trends en ontwikkelingen, zoals 

preventie van uitval van medewerkers en het verhogen van het opleidingsrendement. 

Een willekeurige greep uit concrete resultaten: 

• WZW stelde zich als doel om zij-instromers te interesseren voor de ouderenzorg. Dat 

deden ze met een imagocampagne. Met resultaat! De campagne had een stijging in 

deelname van zij-instromers van maar liefst van 250 %.  
• Diverse werkgeversorganisaties, zoals Transvorm, WGV Zorg en Welzijn ZHZ, samen Voor 

Betere Zorg en Zorg aan Zet wisten statushouders te motiveren voor de sector Zorg en 

Welzijn. Zo kon Zorg aan Zet samen met diverse partners zo’n 20 statushouders naar de 

sector toeleiden. En kan Transvorm dankzij de unieke samenwerking met ROC Tilburg 

starten met een tweede groep statushouders aan het traject Zorg+. Uit de eerste groep 

van Zorg+ startten twee deelnemers met een vervolgopleiding in de zorg, de andere 

deelnemers gaan verder met hun werkstage of stromen door in een betaalde baan. Na 

een voortraject van een aantal jaar kon Samen Voor Betere Zorg dit jaar aan de eerste 

lichting studenten een diploma Verzorgende IG uitreiken. 

• Een mooi voorbeeld dat elke regio anders is, laat de pilot ‘Voorrangsregeling woningen 

Amsterdam voor zorg- en welzijnsprofessionals’ zien. SIGRA startte met deze pilot samen 

met de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties en 

woningbouworganisatie Wonam. Dit om de drempel te verlagen voor sollicitanten die 

buiten Amsterdam woonachtig zijn. Maar liefst 32 zorg- en welzijnsprofessionals kregen 
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inmiddels een woning. Vanwege het succes heeft de Gemeente Amsterdam de 

voorrangsregeling woningen zorg- en welzijnsprofessionals opgenomen in de 

Huisvestingsverordening 2020. 

Belangrijke thema’s voor werkgevers 

Het behouden van medewerkers voor de sector was het belangrijkste thema voor werkgevers. 

Andere belangrijke onderwerpen waren het verhogen van opleidings- en sectorrendement, en 

preventie van uitval van medewerkers.  

 

Deze thema’s blijven op de agenda staan en nemen we mee naar het programma Samen 

Regionaal Sterk dat loopt van 2020 - 2024. De sector Zorg en Welzijn staat namelijk voor grote 

uitdagingen met de groeiende vraag naar zorg (vergrijzing) en de afname van de 

beroepsbevolking (ontgroening). Daarom hebben we onze krachten opnieuw stevig gebundeld 

voor een sterke, regionale en domein overstijgende aanpak. 
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Succesvolle afronding Koersen op 
Kansen, regionaal resultaat 

 

Dit is een uitgave van RegioPlus 

  

 

Meer informatie 
 

079 323 03 19 

info@regioplus.nl 

www.regioplus.nl 


