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Wij



• De uitdaging voor zorg, onderwijs & overheid!

• Best practice WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) 

• Gesprek met elkaar

– Wat leren we van dit voorbeeld? (Top)

– Hoe kunnen we hier op voortbouwen? (Tip)

Programma



Enerzijds veel vacatures in de zorg

Anderzijds veel mensen op zoek naar werk

 230.000 Nederlanders willen in de zorg 

werken en zijn gekwalificeerd

Hoe krijgen we meer mensen enthousiast 

voor de zorg?

Waarom deze workshop?



Achtergrond gezamenlijke uitdaging

Bron: arbeidsmarktcommunicatie.eu (oktober 2018)



• Meer recruitment bij werkgevers?

• Waar zijn deze mensen?

• Hoe bereiken we ze?

Dus…?



Knelpunt bij gediplomeerd zorgpersoneel:

• Helpenden (niveau 2)

• Verzorgenden (niveau 3)

• Verpleegkundigen (niveau 4 of 6)

Vacatures in de zorg



Voorbeelden:

• Oriëntatiebanen VVT

• Vergroten aantal leerlingplaatsen

• Aanstelling medewerkers zonder stage-

ervaring

Steeds meer initiatieven vanuit zorg



Samenwerking gemeenten/UWV & werkgevers
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voldoende (stage)ervaring

inzet als 

zorgprofessional

mensen met zorgdiploma, zonder 

stage ervaring
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begeleider
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mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt

mensen met grote afstand tot de 

arbeidsmarkt

gesubsidieer-de baan

mensen met affiniteit voor de 

ouderenzorg -

al dan niet met zorgachtergrond

gemeenten/UWV

Steun overheid werk

gesubsidieerde baan
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instaptraject
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• Doel: aandacht, nabijheid & toezicht (vanuit 

landelijk kwaliteitskader)

• Strategie: meer personeel door introductie 

ondersteunende ‘zorg’functie

Best practice WZH



Best practice WZH



• Zo snel mogelijk zo veel mogelijk nieuwe 

medewerkers optimaal inzetten

• Streefaantal 300 medewerkers in 3 maanden

Aanpak



Tijdspad

nov 2017 dec 2017 mrt 2018febr 2018jan 2018 apr2018 mei2018
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• Groot aantal te werven, te selecteren

• Geen kwalificatie-eisen, dus (mogelijk) geen 

kennis van zorg

• Geen voorselectie op papier mogelijk

Uitdagingen



• Vacature breed uitgezet – online & offline

• Simpele manier van solliciteren (geen CV)

Resultaat:

• 50.000 bereik op Facebook

• 1200 kandidaten aangemeld

Oplossingen werving



• Inloopbijeenkomsten met speeddates

• Meeloopdagen op locatie

Resultaat:

• 400 kandidaten een GO

Oplossingen selectie



• Checks vooraf (referenties, VOG)

• Inwerkprogramma voor iedereen (2 weken)

Resultaat:

Nu 240 huiskamerbegeleiders aan t werk

Oplossingen borgen kwaliteit medewerker



Successen

• Veel kandidaten (1200)

• Efficiënt proces

• Inwerkprogramma leidend

• Gevoel van samen

• Enorm enthousiast 

personeel

Successen & lessen – best practice WZH

Lessen

• Onduidelijkheid over 

taken

• Initieel weinig aandacht 

voor ontvangende teams

• Meer maatschappelijke 

bijdrage   



Plenair

Vragen:

– Wat leren we van dit voorbeeld? (Top)

– Hoe kunnen we hier op voortbouwen? (Tip)



Opbrengsten workshop
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Vragen, opmerkingen?



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 27 november

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019

– 14 maart - 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



