JAAROVERZICHT
2020
2020 was het startjaar van ‘Samen Regionaal Sterk’, het
programma van RegioPlus voor een vernieuwende en integrale
aanpak van de arbeidsmarktproblematiek in Zorg en Welzijn.
Het was ook het jaar dat corona vrijwel alles overheerste.
Door de pandemie kwam de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn
nog meer onder druk te staan. RegioPlus was één van de
initiatiefnemers van Extra handen voor de zorg. Dit initiatief
koppelde mensen die (tijdelijk) tijdens de coronapandemie in
de zorg wilden werken, aan zorgorganisaties die ondersteuning
nodig hadden. Maar we deden meer. Een greep uit onze
activiteiten is te vinden in dit jaaroverzicht.
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Nieuw programma
Samen Regionaal Sterk

Innoveren en
experimenteren

Het meerjarenprogramma Koersen op Kansen, regionaal resultaat
van RegioPlus werd succesvol afgerond. Het wordt opgevolgd door
Samen Regionaal Sterk, het programma voor de regionale aanpak van

andere p
 rogramma’s voor meer samenhang en om drukte in de regio’s te
voorkomen. Met Samen Regionaal Sterk spelen we actief in op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er zijn daarbij vier samenhangende thema’s:
K iezen en Toeleiden, Leren en Opleiden, Werken en Behoud, Innoveren
en E
 xperimenteren. De thematische pijlers van het programma rusten
op een stevige basis van informatie, communicatie en netwerkbeheer.

Werken en behoud

versteviging van goed lopende activiteiten. Daarnaast sluiten we aan op

Leren en opleiden

Met dit programma zetten we in op vernieuwing, maar ook op

Kiezen en toeleiden

arbeidsmarktproblemen in Zorg en Welzijn voor de periode van 2020 - 2024.

Klik hier voor het programma Samen Regionaal Sterk.

Samen Regionaal Sterk
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Nieuwe focus op arbeidsmarkt
In een serie creatieve sessies bouwden we samen aan een vernieuwde
arbeidsmarktvisie van ons samenwerkingsverband van regionale
werkgeversorganisaties. Met als uitkomst de speerpunten voor de komende
tijd: een toekomstbestendige arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid van de
sector Zorg en Welzijn en het competentiegericht leren en werken.
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Informatie, communicatie
en netwerkbeheer

Innovatie
experimenteren
Innovatie
en en
experimenteren
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Impactmaker-Prijs als stimulans
voor goede arbeidsmarktaanpak
Om organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn
te inspireren om samen tot actie te komen voor een
arbeidsmarkt in balans, werd de Impactmaker 2020-Prijs
georganiseerd. Deze prijs werd dit jaar voor het eerst
uitgereikt op initiatief van het ministerie van VWS, Actie
Leer Netwerk en RegioPlus. Winnaar was Jeugdbescherming
West, met het project ‘Vanaf dag één aandacht voor je
persoonlijke ontwikkeling’, waarin de regie voor de
loopbaan wordt ‘teruggegeven’ aan medewerkers.
Lees hier meer over het project.
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Kiezen en toeleiden
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Week van zorg en welzijn
werd Ontdekdezorg week
De Week van zorg en welzijn kreeg in 2020 een nieuw jasje en een nieuwe
naam: Ontdekdezorg week. Zo sluit de week nog beter aan bij de Ik Zorg
campagne van het ministerie van VWS. Met de Ontdekdezorg week willen
de veertien regionale werkgeversorganisaties en hun leden potentiële zijinstromers en herintreders interesseren in een baan in Zorg en Welzijn.
De pop up store op Utrecht Centraal en alle deelnemende organisaties
waren er klaar voor om geïnteresseerden met open armen te ontvangen.
Helaas moesten alle activiteiten op het allerlaatste moment worden
afgelast vanwege de coronapandemie.

Leren en opleiden
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Flexibilisering Beroepsonderwijs
Volwassenen
Werkveld en onderwijs ontwikkelen samen leereenheden. In 2020 zijn er
voor zes leereenheden mbo-certificaten afgegeven, waarvan drie door het
ministerie van VWS worden gezien als snelle maar vooral ook goede scholing
voor instroom van nieuw zorgpersoneel. Zittende medewerkers kunnen
zichzelf verder scholen, zonder meteen een volledige opleiding te hoeven
volgen. Met de leereenheden, keuzedelen en generieke vakken kan een
(toekomstig) zorgverlener in stapjes toewerken naar een volledig diploma.
Klik hier voor alle ontwikkelde leereenheden.
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Communicatie, informatie en netwerkbeheer

Werken en behoud
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Eerste online event voor
Gezond & Zeker
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Vernieuwd arbeidsmarktdashboard
toegankelijker

De coronacrisis heeft ons laten zien dat gezond en

Inzicht in de arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn helpt

voldoende zorgpersoneel dat met plezier aan het

professionals bij een goed onderbouwd strategisch beleid op het

werk gaat van levensbelang is. De Gezond & Zeker

gebied van HRM en opleiden. RegioPlus wil arbeidsmarktinformatie

innovatiedag ging in 2020 volledig online, waarbij alle

toegankelijker maken voor professionals die betrokken zijn bij HR- en

online trainingen gratis beschikbaar werden gesteld voor

opleidingsbeleid. Daarom ontwikkelden we een vernieuwd dashboard

de doelgroep.

dat daarbij kan helpen.

deelnemers aan
online trainingen,
workshops, webinars
en vragenuurtjes.

500

De verbeteringen:
Intuïtief in gebruik
Interactieve visuals
Vergelijking met andere regio’s
Overzichtelijke presentatie

??
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Communicatie, informatie en netwerkbeheer
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Doorlopend landelijk uitstroomonderzoek
Het landelijk uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus bestond dit
jaar zowel uit een overzichtelijke factsheet als uit een volledige rapportage.
De cijfers lieten zien dat vooral ervaren werknemers binnen twee jaar de
werkgever verlaten, maar dat de meesten wel behouden blijven voor de sector
Zorg en Welzijn.
Klik hier voor de rapportage.
Werkzaam in
andere branche
Werkzaam andere branche Z&W
als freelance/zzp

Nietwerkzoekend

Werkzaam
buiten sector

Werkzoekend

Werkzaam in zelfde branche
als freelance/zzp
Werkzaam in
dezelfde branche

Het vakblad Zorgvisie interviewde directeur-bestuurder Jelle Boonstra
vanwege het vernieuwde prognosemodel zorg en welzijn 2020
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Communicatie, informatie en netwerkbeheer
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Reactie RegioPlus op de Miljoenennota
Het is inmiddels een goede traditie dat we op Prinsjesdag een overzicht geven
met alle relevante beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota. Zoals altijd keken
we ook in 2020 met een arbeidsmarkt-bril naar de plannen van het kabinet.
En gaven we naast het overzicht ook een inhoudelijke reactie op de in de
Miljoenennota geschetste voornemens met betrekking tot de arbeidsmarkt
Zorg en Welzijn.
Klik hier voor de reactie.

Communicatie, informatie en netwerkbeheer
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Nieuwe website voor RegioPlus
Na een opgefriste huisstijl werd ook de website vernieuwd:
gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en eigentijds.
Klik hier voor de website.
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Corona
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Extra handen voor de zorg tijdens
de coronacrisis
Door de coronacrisis kwam men in de zorg nog meer handen tekort.
De acute nood was hoog. Extra handen voor de zorg koppelde aanbod van
mensen die bij wilden springen aan zorgorganisaties die daar behoefte aan
hadden.
Extra handen voor de zorg ontstond tijdens de eerste weken van de
coronacrisis als een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van
regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus, Nu’91, CNV, Actiz,
andere brancheverenigingen, beroepsverenigingen, Extra ZorgSamen en
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In eerste instantie
richtte het initiatief zich op oud-zorgmedewerkers, later meldden ook
zorgstudenten zich via www.extrahandenvoordezorg.nl aan, en mensen
zonder zorgachtergrond voor ondersteunende taken.
De projectorganisatie werd gefaciliteerd door het RegioPlus-verband.
Zorgorganisaties meldden hun aanvragen via de website, projectmedewerkers van Extra handen voor de zorg in de veertien regio’s deden de selectie
en intake en zorgden voor een warme overdracht naar de zorgorganisatie.

Mensen die
zich aangemeld
hebben:

Mensen die zijn
voorgesteld aan een
zorginstelling:

Aantal
zorginstellingen
die een aanvraag
hebben gedaan:

23.414

13.261

659

18.912

4.502

8.000 *

5.261

mrt - aug

sep - dec

mrt - aug

sep - dec

In de eerste golf van de coronacrisis zijn de cijfers niet allemaal
eenduidig ingevoerd en daardoor niet volledig.

*
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Corona
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Corona

Wat doet de coronacrisis met
het imago van de sector als
werkgever?
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Extra coaching voor de zorg
Gedurende de coronapandemie konden zorgprofessionals voor
mentale steun terecht bij Extra coaching voor de zorg. Er werd een goed
matchingssysteem ingericht om aan elke zorgprofessional een passende

Het samenwerkingsverband RegioPlus deed in

coach te koppelen. Zorgprofessionals waren enthousiast over de geboden

samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction

hulp. Dit initiatief was in 2020 ondergebracht bij het project Sterk in je werk,

in de zomer onderzoek naar de impact van corona op

zorg voor jezelf waar RegioPlus en CNV Zorg & Welzijn in samenwerken en

het imago van werken in Zorg en Welzijn. De positieve

is in 2021 verder gegaan in Samen sta je sterker van CNV Zorg & Welzijn.

associaties van werken in Zorg en Welzijn, zoals
betekenisgeving, voldoening en samenwerking door
corona waren nog positiever geworden. Maar ook de
negatieve associaties (flexibiliteit werkuren, werkdruk,
salaris en arbeidsvoorwaarden) waren door corona
negatiever geworden. Door corona werd men bewust
van de onmisbaarheid en veelzijdigheid van de zorg.

Ex tra coach
voor de zorging

2.184 coaches
stelden zich beschikbaar

Top 5 thema’s
waa
zich melden bij r zorgprofessionals
de coach:

In het onderzoek viel op dat jongeren positiever zijn

1
Omgaan met
gevoe
lies, troost, eenza lens (angst, onzekerheid, veramheid, leegte
, onmacht)

dan voorheen over werken in de sector, mede omdat
zij betekenisgeving belangrijk vonden.

211 zorgprofessionals
hebben zich aangemeld

3
Balans werk/privé

Omgaan met

Het merendeel
van de zorgp
rofessionals
gaf in de evalu
atie* aan dat
men:

het altijd (perfe

ct) willen doen

5
steuning

Een titel hier
211

188 zorgprofessionals
kregen mentale steun via
Extra coaching voor de zorg

23 zorgprofessionals
zijn overgedragen aan organisaties
voor traumaverwerking
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Een tevreden zorg
professional in
de regio
van Zorgzijn Wer
kt vertelde haa
r coach:
“Dit moet iedereen
ervaren. Waardev
ol.
Het voelde goe
d.”

Stress (fysieke/me
ntale) signalen
hanteren
herkennen en

Emotionele onder
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Het onderzoek is hier te downloaden.

Vanaf 15 april
2020 tot 5 janua
ri 2021 konden
zorgprofessionals
mentale steun
tijdens de coron
voor
apandemie terech
de zorg. Dit initiat
t bij Extra coach
ief werd onder
ing voor
gebracht bij het
zorg voor jezelf
project Sterk in
waar RegioPlus
je werk,
en CNV Zorg en
Welzijn in samen
werken.

toevoegen?

Door de coach
ing
voldoende grip
heeft op zijn/h
aar
coachingsvraag

* M.m.v. Vitale

Delta

Via Extra coach

ing voor de zorg

2184 coaches

Gedurende het

Het fijn vond om
met iemand buiten
zijn/haar organ
isatie te praten
Door de coach
ing zich
mentaal beter
is gaan voelen

traject hebben

78 coaches

zich afgemeld.
Bijna

700 coaches

blijven zich inzett
en om zorgprofess
via Samen sta
io
je sterker van
CNV Zorg

211
zorgprofessionals
hebben zich
aangemeld

188
zorgprofessionals
kregen mentale
Extra coaching
steun via
voor de zorg

he

zich beschikbaa
r gesteld om zorgp
bij te staan met
mentale onder
steu

41

zorgprofessionals
zijn overgedrag
organisaties voor
en
traumaverwerking aan

Corona
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Uitbreiding subsidie
Sectorplan Plus
De regionale werkgeversorganisaties begeleiden, adviseren
en ondersteunen de aanvragende zorginstellingen. Tijdens de
coronacrisis is de subsidie, mede gericht op scholing van extra
ondersteuning, tijdelijk uitgebreid voor deze doelgroep. Via het
Sectorplan Plus zijn 73.669 deelnemers in 2020 begonnen aan
een opleiding. Het Shared Service Center (SSC) voert de controles
uit voor de subsidieregeling Sectorplan Plus. Het SSC heeft:

109.216
documenten goedgekeurd

20.483
documenten afgekeurd

5.000
e-mails afgehandeld

63 minuten
langste gesprek met
een beller gehad
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RegioPlus

15

RegioPlus bestaat 15 jaar!
Op 23 augustus was het 15 jaar geleden dat stichting
RegioPlus werd opgericht. Sinds de oprichting
hebben we ons ingezet voor een meer evenwichtige
arbeidsmarkt om de continuïteit, toegankelijkheid en
kwaliteit van Zorg en Welzijn te kunnen borgen. Daar
blijven we ons voor inspannen!

Dit is een uitgave van RegioPlus
Mei 2021
Meer informatie
079 323 03 19
info@regioplus.nl
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www.regioplus.nl

