
Resultaten behoeftepeiling leden  
 

De situatie in de sector Zorg en Welzijn is door de coronacrisis sterk veranderd. Samenwerking 

is opgebloeid waar die voorheen niet mogelijk leek, barrières zijn beslecht. Als 

werkgeversvereniging willen goed inspringen op deze nieuwe situatie. Daarom hebben wij ons 

jaarplan aangepast. Om nog beter te kunnen anticiperen op de wensen en behoeften van onze 

leden, hebben we een behoeftepeiling uitgezet die door 82 respondenten is ingevuld. 

Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten van de peiling.  

 

Kenmerken deelnemende organisaties 

Op de behoeftepeiling hebben 82 bestuurders gereageerd. Van enkele organisaties hebben 2 

bestuurders gereageerd. De drie best vertegenwoordigde branches in de behoeftepeiling zijn de VVT 

(39%), gehandicaptenzorg (27%) en de geestelijke gezondheidszorg (17 %). De meeste reacties 

komen van middelgrote organisaties (39%) gevolgd door groot (34%) en klein (26%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Het genoemde percentage  

achter de arbeidsmarktregio is het aandeel 

reacties in relatie tot het aantal leden  

in de betreffende arbeidsmarktregio.  

 

Thema’s waar leden prioriteit aan geven 

De core business van WGV Zorg en Welzijn (WGV), namelijk ‘Arbeidsmarkt en personeelsplanning’ 

heeft de grootste prioriteit. Opvallend is wel dat ‘Meer kiezen, beter leren’ van de 6 thema’s als 

laatste is gerangschikt, terwijl dit thema heel nauw samenhangt met ‘Arbeidsmarkt en 

personeelsplanning’. Hoe dat zit, gaan we uitzoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar blijft behoud nu? 

Het thema behoud wordt natuurlijk vertaald in de maatregelen om behoud te bewerkstelligen. Denk 

hierbij o.a aan de thema’s medewerker centraal en leiderschap/ goed werkgeverschap. 

Reacties per regio     

Achterhoek 14 50 % 

Stedenvierkant 12  33 % 

Twente  32 45 % 

Regio Zwolle 24 45 % 
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Welke andere thema’s vinden leden ook belangrijk? 

Wat opvalt bij de vraag waarbij leden konden aangeven wat zij ook belangrijke thema’s vinden, is 

dat regionale samenwerking in netwerken door 10 verschillende leden werd genoemd. Daarnaast 

hebben leden een aantal thema’s genoemd die wij vanuit de werkgeversvereniging hebben 

ondergebracht in het thema ‘Medewerker Centraal’. Dat zijn de thema’s Duurzame inzetbaarheid 

(9), Waarderen en stimuleren autonomie van de medewerkers (6) en Onboarding (2). 

Organisatieverandering en een leven lang ontwikkelen zijn ook thema’s die vaker terugkwamen.  

 

Verschil in behoefte naar organisatiegrootte, branche en regio 

Om in de toekomst beter in te kunnen spelen op de diversiteit van leden hebben we ook gekeken of 

er verschillen zitten in behoeftes  tussen kleine, middelgrote en grote instellingen, tussen de 

verschillende branches en tussen de regio’s. Om heel kort te zijn: er zijn verschillen in behoefte. 

WGV zal daarom meer rekening gaan houden met die verschillen en hun behoefte aan 

ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbreding naar maatschappelijke thema’s 

De helft van de respondenten vindt dat WGV Zorg en Welzijn zich ook bezig moet houden met 

maatschappelijke opgaven als dat van invloed is op arbeidsmarktvraagstukken. Denk hierbij aan 

invloed uitoefenen op de doorontwikkeling van preventieve zorg. Immers hierdoor daalt de 

zorgvraag en dus de vraag naar personeelsinzet. 

 

Er is weinig verschil tussen de branches, behalve bij de VVT. De VVT geeft vaker antwoord het niet 

nodig te vinden dat de werkgeversvereniging zich ook bezighoudt met maatschappelijke opgaven.  

Als we kijken naar de organisatiegrootte, dan valt op dat grote organisaties vaker antwoorden het 

niet nodig te vinden dat WGV zich bezighoudt met maatschappelijke opgaven. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat een deel van hen politieke beïnvloeding via eigen contacten in Den Haag laat 

lopen. Middelgrote organisaties geven het vaakst aan dat zij het wenselijk achten dat WGV zich 

bezighoudt met maatschappelijke opgaven. Bij kleine organisaties geeft de helft aan dat zij het 

wenselijk vinden dat WGV zich bezighoudt met maatschappelijke opgaven. 

 

Wat kan WGV Zorg en Welzijn doen aan de maatschappelijke opgaven?  

Op de open vraag hoe de vereniging deze maatschappelijke opgaven kan aanvliegen, kwamen 

samengevat de volgende antwoorden: 

• Kennisdelen, analyseren, ruchtbaarheid geven (11) 

• Regionale knelpunten inventariseren en opschalen (4) 

• Regionale samenwerking in netwerken (2)  

• Aandacht voor diversiteit (2) 

• Beleidsontwikkeling (2) 



Sommige leden vragen zich af of het niet wat dubbelop is allemaal (4).  

 

Uitdagingen en rollen WGV Zorg en Welzijn 

Voor 6 uitdagingen hebben we de leden laten kiezen wat de rol van de werkgeversvereniging bij 

deze uitdaging zou moeten zijn. Op 5 van de 6 uitdagingen verwachten onze leden dat wij een 

kenniscentrum zijn. Op de tweede plaats komt belangenbehartiger en op de derde plaats 

operationeel ondersteuner.  

Werkplezier en onboarding 

 - Kenniscentrum       59% 

 - Operationeel ondersteuner   30% 

  

Invloed en betrokkenheid zorgprofessional vergroten (meer autonomie) 

 - Kenniscentrum       59% 

 - Beleidsontwikkelaar     34% 

  

Uitbreiding opleidingsplekken tbv snellere instroom zij-instromers 

 - Belangenbehartiger     57% 

 - Operationeel ondersteuner  47% 

  

Vernieuwing onderwijs en een leven lang ontwikkelen 

 - Kenniscentrum       55% 

 - Beleidsontwikkelaar     38% 

  

Meer samenwerking in de keten  

 - Kenniscentrum       60% 

 - Belangenbehartiger     42% 

  

Tekort aan personeel   

    - Kenniscentrum                      67% 

    - Belangenbehartiger               64% 

 

Reactie Susanne Katus, directeur WGV Zorg en Welzijn 

“Ik ben ontzettend blij met de hoge respons van onze bestuursleden op deze behoeftepeiling.   

De verdiepende gesprekken, die als vervolg op de peiling plaatsvinden, bieden belangrijke 

handvatten voor de verdere verdieping van ons herijkte jaarplan. Het laat ook zien dat we goed op 

weg zijn. De vereniging is er voor iedereen en we willen vraaggericht werken. 

Er komt op dit moment veel energie vrij, ondanks dat we in een spannende tijd zitten. Ik merk dat -

mede door corona - bestuurders heel goed weten wat zij willen van ons. Ook ervaar ik 

saamhorigheid, betrokkenheid en behoefte aan daadkracht. We willen meer verbinding met onze 

leden. Het doet mij enorm goed dat dit wederzijds is!” 

 

 

 


