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Eén op de zes mensen in Nederland werkt in  

Zorg en Welzijn. De sector is met zijn 1,4 miljoen

mede werkers1 een van de grootste werkgevers 

in Nederland en staat voor grote arbeidsmarkt

uitdagingen. Dat heeft te maken met enerzijds een 

groeiende vraag naar zorg en anderzijds de afname 

van de beroepsbevolking.

Een soepel functionerende arbeidsmarkt is van 

essentieel belang voor een samenleving  waarin  

zorg en welzijn goed geregeld zijn. Dát is dan ook 

waar RegioPlus, het samenwerkingsverband van  

de  regionale werkgeversorganisaties in Zorg en 

 Welzijn, zich hard voor maakt. Dit doen we door 

aan te pakken wat in de regio nodig is, zoals het 

behouden,wervenenopleidenvangekwalificeerde

profes sionals. En door het bieden van vernieuwen

de  oplossingen om het werk slimmer en anders 

te organiseren. Zo draagt RegioPlus bij aan de 

 continuïteit van zorg en welzijn in Nederland.  

Voor nu én in de toekomst.

RegioPlus

1 AZW, 2020
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Partner voor arbeidsmarkt  
van Zorg en Welzijn

Als het over de arbeidsmarkt gaat, is RegioPlus een kennispartner 

met visie en daadkracht. Zo treedt het samenwerkingsverband 

op als een gezamenlijke spreekbuis en is RegioPlus een  landelijk 

 aanspreekpunt. Door het nauwe contact dat de aangesloten 

regionale werkgeversorganisaties hebben met de werkgevers in 

Zorg en Welzijn, heeft RegioPlus een helder zicht op de knelpunten, 

aandachtspunten én successen die de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 

kent. Deze kennis delen we graag, om tot een meer  evenwichtige 

arbeidsmarkt te komen. Niet alleen onderling, maar ook met 

 belangrijke stakeholders zoals ministeries, onderwijs, lokale 

 overheden en brancheorganisaties.
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MINISTERIES

BRANCHEORGANISATIES GEMEENTEN

LANDELIJKE 
PARTIJEN

Ambitie 

Hoe RegioPlus concreet invulling geeft aan de ambitie voor een 

gezonde arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn? Door te focussen 

op uitvoerbare regionale oplossingen voor knelpunten op de 

arbeidsmarkt. Met oog voor de balans tussen het bieden van 

kortetermijn oplossingen en duurzame verbeteringen voor de 

toekomst. We verzamelen arbeidsmarktinformatie, delen kennis 

en ervaringen, agenderen én faciliteren bij de uitvoering.
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Landelijk dekkend netwerk 

2  Het project was een samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, 
regionale werkgeversorganisaties beroepsverenigingen, private initiatieven 
en het ministerie van VWS. 

Het bundelen en delen van kennis binnen de regionale 

 werkgeversorganisaties blijkt voor de aangesloten werkgevers 

zeer waardevol. De dekkingsgraad is hoog: het samenwerkings

verband vertegenwoordigt 66% van alle werknemers die in totaal 

in Nederland actief zijn binnen de sector Zorg en Welzijn.3

De coöperatieve vereniging RegioPlus bestaat uit alle regionale 

werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Ons uitgangspunt is 

dat arbeidsmarktvraagstukken een regionale aanpak vragen. 

De kracht van het samenwerkingsverband is dat de aangesloten 

regionale werkgeversorganisaties meerdere programmalijnen en 

thema’s in samenhang benaderen. Acties doen zij vervolgens óf 

afzonderlijk óf gezamenlijk, op een manier die past bij de regio.

Het samenwerkingsverband heeft de faciliteiten om snel en 

concreet te handelen. Dankzij het regionale en landelijke netwerk 

betekent RegioPlus dan ook veel voor de sector. Denk aan het 

project Extra handen voor de zorg2 tijdens de  coronapandemie 

waarbij RegioPlus in korte tijd samenwerkingspartners met 

elkaar verbond en zo extra zorgprofessionals koppelde aan 

 zorgorganisaties. Het samenwerkingsverband vormt dus niet 

alleen de schakel tussen landelijk en regionaal beleid, maar 

zorgt ook voor de uitvoering daarvan.

945 aangesloten werkgevers 

730.000 medewerkers

3 Bron: Eindrapportage Koersen op Kansen 2020, Bureau Bartels

4



Samen Regionaal Sterk

RegioPlus werkt met meerjarige programma’s voor 

de regionale aanpak van arbeidsmarktproblemen, 

zoals Samen Regionaal Sterk waar RegioPlus zich 

tot en met 2024 voor inspant. Samen Regionaal 

Sterk biedt ruimte voor maatwerk met oog voor 

regionale diversiteit. Het is vernieuwd ten opzichte 

van het eerdere programma, maar zet ook in op 

 versteviging van goed lopende activiteiten en een 

meerjarenaanpak. Samen Regionaal Sterk heeft 

meer aansluiting met programma’s van stake

holders om ons heen, zoals Werken in de Zorg  

van het ministerie van VWS.

De thema’s van Samen Regionaal Sterk
Voor een gezonde arbeidsmarkt richt het pro

gramma Samen Regionaal Sterk zich op de  thema’s 

‘kiezen en toeleiden’, ‘leren en  opleiden’, ‘werken  

en behoud’ en ‘innoveren en  experimenteren’.  

De thema’s worden gevoed vanuit een stevige basis: 

gefundeerde (arbeidsmarkt) informatie, regelmatige 

en  begrijpelijke  communicatie, en netwerkpartners 

om  veranderingen en resultaten voor elkaar te 

krijgen.

Informatie, communicatie  
en netwerkbeheer

Ki
ez

en
 e

n 
to

el
ei

de
n

Le
re

n 
en

 o
pl

ei
de

n

W
er

ke
n 

en
 b

eh
ou

d

Innoveren en 
 experimenteren

5



Kiezen en toeleiden

RegioPlus wil Zorg en Welzijn op de kaart zetten 
met eerlijke en positieve campagnes. Zo wil 
het samenwerkingsverband de instroom bij 
zorg en welzijnsopleidingen vergroten (of op 
zijn minst stabiel houden), doelgroepen aan
spreken en de overstap vanuit andere  sectoren 
 vergemakkelijken. Dat doet RegioPlus met 
 behulp van de programma’s als Aan JOU hebben 
we wat, de Ontdekdezorg week, Ik Zorg en de 
regionale contactpunten.
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Leren en opleiden

Van het creëren van stageplekken tot 
het  organiseren van bijscholingen en het 
 optimaliseren van het leerklimaat: het  l  everen 
van hoogstaande zorg en  bijdragen aan het 
 welzijn van mensen kun je enkel  bereiken met 
goed opgeleide en geschoolde professionals. 
Daarbij is veel meer mogelijk dan de  traditionele 
paden.Denkbijvoorbeeldaanflexibelonderwijs,
gebaseerd op modules en  competenties, 
of de inzet van  nieuwe  technologieën. 
Dit doet RegioPlus onder andere 
met het  programma  Flexibilisering 
 Beroepsonderwijs  Volwassenen, 
inzet op leven lang  ontwikkelen 
en  innovatieve oplossingen tegen 
 stagetekorten.
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W
erken en behoud

Gezonde en betrokken professionals zijn van 
 onschatbare waarde voor de arbeidsmarkt. 
Wie met plezier naar het werk gaat, meldt zich 
 minder vaak ziek. En zoekt minder snel een 
baan buiten de sector Zorg en Welzijn. Daarom 
is het belangrijk om te zorgen dat zij in de sector 
blijven, met werk dat past in de verschillende 
fases van hun leven. RegioPlus zet zich in voor 
gezonde en tevreden professionals in Zorg 
en Welzijn. Bijvoorbeeld met de activiteiten 
 Gezond & Zeker en Sterk in je werk, zorg 
voor jezelf.
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Innoveren en experim
enteren

Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen, is het 
van groot belang om het werk én de zorg anders 
interichten.Slimmer,efficiënterenmakkelijker
werken, dat is het doel! RegioPlus agendeert, 
inspireert,  stimuleert en adviseert op het gebied 
van  innovatie. Met het delen van succesvolle 
 innovaties krijgt de zorg en  welzijns sector de 
motivatie om te experimenteren. We  verbinden 
organisaties en stimuleren tot innovatie.  
Zo ondersteunen wij Digivaardig in de zorg 
met regionale hulp bij  implementatie 
en  werken we nauw samen met 
het Actie Leer Netwerk (ALN) 
voor het delen van kennis van 
 innovatieve  projecten. Het ALN 
faciliteert, ondersteunt en 
stimuleert  partijen die met 
 vernieuwende initiatieven 
de personeelstekorten 
(willen) aanpakken.

foto: RobotsindeZorg.nl
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Andere activiteiten

Om te versnellen ontstaan soms overkoepelende projecten  

over de meerjarenprogramma’s heen. Zoals bijvoorbeeld met  

de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT), waarbij  

de werkgeversorganisaties hun krachten bundelen met het 

onderwijs en nauw  samenwerken met andere relevante partijen 

om  nieuwe  medewerkers te werven, op te leiden en  professionals 

voordezorgtebehouden.Dedoeltreffendewerkwijzeen

 actiegerichte aanpak van RAAT heeft een vaste plek gekregen  

in de activiteiten van de regio’s. 

Een ander voorbeeld is SectorplanPlus, de subsidie voor 

 opleidingstrajecten die zich richten op onder andere  nieuwe 

instroom van medewerkers in Zorg en Welzijn, scholing van 

competentiesenbehoudvanmedewerkers.Viadezefinanciële

impuls van het ministerie van VWS  hebben zorg en welzijns

medewerkers vanaf de start van de  regeling bijna 700.0004 

 scholingstrajecten aangevraagd. De uitvoering van de 

 subsidieregeling verzorgt RegioPlus.

4    Peildatum SectorplanPlus 28 september 2020, vanaf start project  
in augustus 2017
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079 323 03 19
info@regioplus.nl
www.regioplus.nl

Dit is een uitgave van RegioPlus
Juli 2021

RegioPlus
Samenwerkingsverband 
van de regionale 
werkgeversorganisaties 
in Zorg en Welzijn

ARBEIDSMARKT  ZORG  EN  WELZIJN  FLEVOLAND
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