
FAQ’S VOOR ZORG- EN WELZIJNSINSTELLINGEN 

 

Vragen over vacaturemelding en matching 

 

1. Ik werk bij een zorg- of welzijnsinstelling waar we dringend behoefte hebben aan extra 

handen. Hoe maak ik dat kenbaar?  

Voor leden van WGV Zorg en Welzijn: 

In Oost-Nederland worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht via www.zorgselect.nl. Leden zijn al 

bekend met ZorgSelect. Het gaat op dezelfde manier waarop u dat gewend bent te doen. 

Voor niet-leden van WGV Zorg en Welzijn: 

In Oost-Nederland worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht via www.zorgselect.nl. U kunt uw 

vacature/vraag met betrekking tot corona plaatsen op ZorgSelect.  

Indien u van deze voorziening gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op door te mailen 

naar info@zorgselect.nl. U kunt uw vacature ook gelijk meesturen onder vermelding van ‘corona’. 

Na plaatsing van de vacature sturen wij de reacties naar u door, waarna uw P&O’er ermee aan de 

slag kan. 

 

2. Zijn er nog kosten aan deze bemiddeling verbonden? 

Nee, deze bemiddeling is een gratis service van WGV Zorg en Welzijn. 

 

3. Hoe komt de matching tot stand? 

Op basis van uw uitvraag in Zorgselect, kunnen vrijwilligers/medewerkers direct reageren op uw 

vraag. Indien nodig begeleiden wij hen daarbij. De reacties worden naar u doorgestuurd, zodat uw 

P&O’ers zelf de selectie kunnen maken.  

Kortom, vraag en aanbod worden op een snelle en effectieve wijze gematcht, waarbij u vooral zelf 

de regie houdt.  

 

4. Hoe snel kan ik een reactie of match verwachten? 

Uw vraag naar tijdelijk extra personeel wordt zichtbaar in het vacatureoverzicht van ZorgSelect. 

Hierop kunnen medewerkers en/of vrijwilligers zich inschrijven. Of en hoe snel u een reactie/match 

kunt verwachten, hangt af of er medewerkers/vrijwilligers zijn die op uw vacature reageren en dus 

beschikbaar zijn. 

 

5. Kan ik bekijken wie er allemaal in de reservepool zitten? 

Nee dat kan niet. 

6. Zijn de krachten die ingezet worden vrijwilligers of betaalde medewerkers? 

Het is aan de organisaties om te bepalen of er wel of geen vergoeding wordt betaald. 

Het is goed als de zorgorganisatie hierover in gesprek gaat met de betreffende medewerker. 

Organisaties die gebruik maken van extra inzet moeten wel zorgen voor (vrijwilligers)contracten om 
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risico’s en veiligheid goed af te dekken. De verwachting is dat de meeste organisaties deze 

contracten al hebben liggen. 

 

7. Wat doe ik als mensen ons direct benaderen? 

Als u deze mensen kunt gebruiken, is het uiteraard geweldig. Mocht u ze zelf niet kunnen 

gebruiken, dan kunnen ze misschien elders van waarde zijn. Wilt u ze in dat geval verwijzen naar 

www.zorgselect.nl? 

 

Vragen over scholing 

 

8. Wat kan ik doen om mensen te laten om- of bijscholen? 

U kunt gebruik maken van het gratis open leerplatform www.allyoucanlearn.eu.  

Andere interessante E-learning sites met (tijdelijk) gratis corona gerelateerde content: 

https://www.noordhoff.nl/professional/zorg/corona 

https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/corona 

https://publiekzipnet.nl/  https://publiekzipnet.nl/geen-categorie/protocol-isolatie-bij-covid-19/ 

https://www.nursing.nl/magazine-artikelen/wat-moet-je-doen-bij-een-patient-die-mogelijk-het-

coronavirus-heeft/  

https://www.nursing.nl/magazine-artikelen/isolatieverpleging-een-opfrislesje/ 

https://zorgleren.com/e-learning/covid-19-coronavirus/ 

 

Vragen over (inzet) studenten 

 

9. Wij hebben momenteel niet voldoende capaciteit om vrijwilligers te begeleiden die niet 

zelfstandig kunnen werken. Kunnen we dit aangeven? 

U geeft zelf op Zorgselect aan wat uw wensen zijn. Als er onvoldoende begeleiding is, dan kunt u 

dat ook aangeven. 

 

10. Wat zijn de richtlijnen voor het inzetten van BOL-studenten? 

In sectoren buiten de zorg is het advies de studenten, conform het RIVM advies, zoveel 

mogelijk thuis te laten blijven. Voor stagiaires binnen de zorg is het advies alle stagiaires 

zoveel mogelijk thuis te laten blijven, tenzij in goed overleg met student en school het oordeel 

is dat het voortzetten van de stage nuttig is in het kader van extra ondersteuning. 

 

Stagevergoeding BOL studenten 
Een stagevergoeding wordt gezien als een onkostenvergoeding voor de stagewerkzaamheden. 

Het is geen loon en de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht zijn niet van toepassing. 

Daarom kan de instelling zich op het standpunt stellen dat nu er geen stage wordt gelopen dat 

de stagevergoeding ook stop wordt gezet. Deze wordt dan dus tijdelijk stopgezet tot het 

moment dat de stagiaire zijn stage weer zal voortzetten. Het wordt anders wanneer in de 

stageovereenkomst andersluidende afspraken zijn gemaakt. 
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Bij BBL-leerlingen ligt dit anders, die hebben wel een (leer-) arbeidsovereenkomst. Het gebrek 

aan werk komt dan voor rekening van de werkgever en deze is als gevolg daarvan gehouden het 

loon door te betalen. 

 

11. Mag de vergoeding voor inwerken van ZZP-ers in deze coroana-tijd ook worden opgevoerd 

bij de vergoedingen van het sectorplan+? 

Dit mag inderdaad. Er is voor deze maatregel geen arbeidscontract nodig, alleen een bestuursverklaring. 

En iedereen (dus ook ZZP-ers en mensen die al lang niet meer in de zorg werken) die in het kader van 

Corona moet worden ingewerkt, mag worden opgevoerd. Dat is namelijk juist de doelgroep waar nu 

gebruik van wordt gemaakt en die scholing nodig hebben om inzetbaar te zijn. 
 

Klik op onderstaande link voor (door werkgevers) veel gestelde vragen over het coronavirus 

aan het Juridisch loket van Hanze Advocaat:  
https://hanzeadvocaat.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-het-coronavirus-voor-werkgevers/ 

 

 
 

Vragen (juridisch) over VOG, BIG en contracten voor zorg- en 

welzijnsinstellingen 

 

12. Welke zorgverleners moeten een VOG aanvragen?* 

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) staat dat alle zorgaanbieders zich 

ervan moeten vergewissen dat de wijze waarop hun zorgverleners in het verleden hebben 

gefunctioneerd het huidige verlenen van zorg niet in de weg moet staan (Artikel 4) (vergewisplicht). 

Een VOG helpt de zorgaanbieder zich te vergewissen van de achtergrond van deze persoon. Een 

zorgorganisatie bepaalt zelf hoe zij de vergewisplicht invult. Dit kan door het natrekken van 

referenties zoals een voormalige werkgever of het raadplegen van het BIG-register. Maar dit kan ook 

door te vragen naar een VOG, maar het vragen van een VOG is in dat geval geen verplichting. 

Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz is het overleggen van een VOG wel verplicht bij: 

- Zorgverleners die werken in een instelling die Wlz zorg levert 

- Zorgverleners die werken in een GGZ-instelling 

Hiermee is in de zorg die wordt geboden door ziekenhuizen, ook de acute ziekenhuiszorg, in 

principe geen VOG verplicht. Voormalige verpleegkundige en artsen kunnen zonder VOG direct aan 

de slag in de zorg in het ziekenhuis. 

 

13. Moet voor elke werknemer een losse VOG online klaargezet worden?* 

Indien een VOG nodig is, dan dient de werkgever voor elke werknemer de digitale aanvraag voor een 

VOG online klaar te zetten. Dit moet per individuele werknemer. Het is niet mogelijk om als 

werkgever in één aanvraag meerdere werknemers op te nemen. De werkgever zet per individuele 

werknemer de aanvraag klaar waarna de werknemer zelf de VOG kan aanvragen. 

 

14. Hoe ziet de aanvraag voor een VOG eruit? 

https://hanzeadvocaat.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-het-coronavirus-voor-werkgevers/


De VOG kan digitaal aangevraagd worden. De werkgever zet de VOG-aanvraag voor zijn/haar 

werknemer online klaar. De werknemer krijgt hierna een e-mail van de screeningsautoriteit Justis 

met daarin een aanvraagcode. Met deze code kan online worden ingelogd en kan de VOG-aanvraag 

worden gedaan door de werknemer. De normale procedure voor een VOG-aanvraag duurt ongeveer 5 

werkdagen. Speciaal voor de aanvragen van een VOG voor de cruciale beroepsgroepen heeft Justis 

een spoedprocedure gemaakt zie deze pagina. Na de aanvraag voor de VOG krijgt de aanvrager 

(werknemer) een aanvraagnummer. Met dit aanvraagnummer kan er contact worden opgenomen 

met het klantcontactcentrum. Dit kan per mail. In het contactformulier dient het aanvraagnummer 

vermeld te worden en aangegeven te worden dat het om cruciale functie gaat en zo een 

spoedaanvraag is. Een aanvraag via de spoedprocedure duurt ongeveer 2 à 3 werkdagen. 

Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met het klantcontactcenter. Zie hier voor de 

contactgegevens op deze pagina.  

 

15. Als er sprake is van betaald werk, is er een mogelijkheid om dit versneld te doen? Zonder 

VOG, verkort contract etc. 

Voor het aanvragen van de VOG voor cruciale beroepsgroepen is een spoedprocedure beschikbaar. 

Er kan een aanvraag worden ingediend via de link die de werkgever beschikbaar stelt. Na het 

invullen en verzenden van de gegevens ontvangt de aanvrager van een aanvraagnummer. Met dat 

aanvraagnummer neemt aanvrager contact op met het klantcontactcentrum. Dat kan per e-mail via 

https://justis.nl/contact/. In het contactformulier vermeldt aanvrager het aanvraagnummer en 

geeft aan dat de aanvraag spoed heeft omdat het om een cruciale functie gaat. 

Justis beoordeelt elke dag of de dienstverlening doorgang kan blijven vinden. U vindt de actuele 

informatie als nieuwsbericht op https://www.justis.nl/ 

 

16. Kunnen we mensen wiens BIG-registratie is verlopen ook inzetten?* 

Ook mensen met een verlopen BIG-registratie kunnen ingezet worden. Dit heeft het ministerie van 

VWS ook bevestigd. De meest recente informatie rondom de BIG-registratie bij deze tijdelijke 

inzet vindt u hier. 

 

17. Komt er een versoepeling op herregistratie voor mensen met een BIG van voor 2018, zodat 

mensen met een korte cursus toch weer BIG-handelingen mogen doen? Of zijn deze mensen 

alleen inzetbaar als verzorgende? 

• Er is geen versoepeling voor verpleegkundigen met een verlopen BIG-registratie van voor 1 

januari 2018. 

• Indien de registratie voor 1 januari 2018 is verlopen, dan is het mogelijk om weer aan de 

slag te gaan volgens de verlengde arm constructie. Dat betekent dat de medewerker o.a. 

in opdracht van een BIG bevoegde dient te werken en dat tussenkomst en toezicht goed 

geborgd dient te zijn. 

• Te allen tijde dient de niet-BIG-geregistreerde zorgverlener bekwaam te zijn. Deze niet-

BIG-geregistreerde zorgverleners werken onder verantwoordelijkheid van een BIG bevoegde 

zorgverlener. Daarnaast dient de bevoegde zorgverlener zich ervan te vergewissen dat de 

niet-BIG-geregistreerde zorgverlener wel bekwaam is. 

• Als verpleegkundigen zonder BIG-registratie weer een BIG-registratie zouden willen, dan 

moeten zij het periodieke registratie certificaat (PRC) behalen. Die examen herregistratie 

verpleegkundige gaan gezien de corona crisis echter op dit moment niet door. Daarom is op 

dit moment werken in de verlengde armconstructie aan te bevelen 

 

18. Moet ik een contract afsluiten met een vrijwilliger?* 

https://www.justis.nl/nieuws/2019/gevolgen-de-van-corona-maatregelen-op-de-dienstverlening-van-justis.aspx
https://justis.nl/contact/
https://www.justis.nl/contact/telefoon.aspx
https://justis.nl/contact/
https://www.justis.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/03/17/aanvullende-maatregelen-inzet-voormalig-zorgpersoneel


Wij adviseren ten zeerste om een vrijwilligerscontract af te sluiten om zo de risico’s en veiligheid 

goed af te dekken.  

 

  



19. Mogen dierenartsen ingezet worden? Zijn ze vergelijkbaar met basisarts? 

De opleiding tot dierenarts is niet vergelijkbaar met de opleiding tot basisarts. Daarom ligt 

werken onder supervisie hier niet voor de hand. Bij supervisie in het kader van de Wet BIG,  

gaat het om het verrichten van voorbehouden handelingen.  

Naast de Wet BIG gelden echter ook de kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de 

zorg (Wkkgz). Deze kaders zijn voor het bieden van goede zorg. Als de situatie zich voordoet 

dat er tekorten zijn aan personeel bij de zorgaanbieders, kunnen zij - binnen die kaders van 

goede zorg van de Wkkgz; ter ondersteuning van de professionele zorgverleners - bijvoorbeeld 

mensen uit aangrenzende sectoren, zoals dierenartsen, inzetten die niet op voorhand 

gekwalificeerd zijn. Deze mensen kunnen dan worden ingezet voor ondersteunende zorgtaken 

die na een korte instructie verantwoord zijn om door hen uit te voeren. 

 

 

* Aan deze juridische informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de meest actuele 

juridische informatie verwijzen wij u naar de website van Hanze advocaat of neem telefonisch 

contact op met de juridische helpdesk: 085 – 016 05 60. 

 

Klik op onderstaande link voor (door werkgevers) veel gestelde vragen over het coronavirus 

aan het Juridisch loket van Hanze Advocaat:  

https://hanzeadvocaat.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-het-coronavirus-voor-werkgevers/ 
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