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We hadden nog maar koud de bestuurlijke stokjes 

gewisseld toen de wereld een jaar geleden werd 

overgenomen door een van onze grootste uitdagingen 

allertijden, corona. 

2020. Een jaar dat voor iedereen, maar zeker voor de 

sector zorg en welzijn, de boeken ingaat als intens, 

heftig en onvergetelijk. Het jaar dat van ons allemaal 

het uiterste heeft gevraagd op alle vlakken. Corona 

heeft een zware wissel getrokken op de sector 

zorg en welzijn en op de economie. Maar gelukkig 

heeft het ook iets anders teweeg gebracht. We zijn 

allemaal boven onszelf uitgestegen met veel inzicht 

en behoefte om te versnellen. We zagen daarbij een 

enorme verbondenheid, creativiteit en begrip voor 

elkaar ontstaan.  

 

Voorwoord

Doen wat nodig is 
  
Ook voor WGV was het een jaar waarin we onze 

koers volledig hebben afgestemd op wat nodig 

was. Met tentakels in onze regionale netwerken 

hebben we continue geluisterd en ingespeeld 

op de behoefte van de zorginstellingen. ‘Hoe 

kunnen wij instellingen ondersteuning bieden 

naast het reguliere werk, en hoe kunnen we de 

continuïteit helpen waarborgen’? Deze vragen 

stonden bij ons keer op keer bovenaan in ons 

crisisteam. Met het creëren van extra handen, 

het stimuleren van versnelde zij-instroom, 

het aanbieden van tools die uitwisseling van 

personeel vergemakkelijken, het verstrekken 

van goede informatie en het organiseren van 

regionale verbinding, hebben wij, waar we 

konden, ons steentje bijgedragen. Maar ook 

hadden we oog voor de zorgmedewerker met 

een unieke ‘Hart onder de riem’ actie. 

 

Nieuw governance model WGV 
Het was ook het jaar waarin werd voorgesorteerd 

op een nieuw governance model. In 2020 

zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen. 

Ons voormalig bestuur is overgaan in een 

adviesraad en zal ons aan de zijlijn bijstaan. De 

inspraak in onze koers en bedrijfsvoering wordt 

meer belegd bij onze leden. Een praktische en 

slim model, passend bij deze tijd. Onze leden 

krijgen meer invloed, wij als vereniging meer 

directe input. Een win-win dus.

 

Zien, horen, luisteren, doen! 
Een bijdrage leveren aan een gezond en 

toekomstbestendig arbeidsmarktklimaat in de 

sector Zorg en Welzijn in de regio oost-Nederland. 

Dat is onze focus, dat is onze basis. En dat doen we 

samen met onze leden. Vanuit behoeftepeilingen 

met verschillende sectoren hebben wij het net 

opgehaald. Naast een enquête zijn 70 gesprekken 

gevoerd met bestuurders. Het gaf ons waardevolle 

inzichten. Het hielp ons te duiden wat er nodig 

is om de arbeidsmarkt aantrekkelijk en gezond 

te krijgen en te houden. Integraal en sector 

overstijgend. Maar ook welke kansen Corona heeft 

gebracht. Met de focus op de medewerker, slimme 

inzet van technologie en vernieuwend leiderschap. 

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe koers. In ons 

jaarplan 2021 leest u hier meer over.  

Ik wil u via deze weg hartelijk bedanken voor het 

in ons gestelde vertrouwen, onze waardevolle 

samenwerking. Tot slot wil ik onze waardering 

uitspreken voor het harde werken en de veerkracht. 

Van u en van uw zorgprofessionals! 

Susanne Katus 
Directeur-bestuurder
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Team Ontwikkeling en Behoud 

Alle activiteiten die de vereniging aanbiedt worden door 

dit team opgepakt. Zo bieden onze loopbaanadviseurs 

ondersteuning en advies als het gaat om werving en 

selectie, groeigesprekken, loopbaan- outplacement- en

re-integratietrajecten en testen. Op zorgselect.nl, onze

regionale vacaturebank voor zorg en welzijn in Oost-

Nederland, werden in 2020 6.434 vacatures geplaatst, 

inclusief corona vacatures. De site telde ruim een half 

miljoen terugkerende gebruikers en bijna evenveel nieuwe 

gebruikers. In totaal hebben 21.500 sollicitanten een 

profiel aangemaakt en een E-portfolio ingevuld.  

In 2020 zijn de talentenscan en de  

beroependatabase, gericht op het vinden van 

alternatieven, het meest ingezet.  

In totaal zijn er 1981 testen ingezet in 2020. 

 

 

Loopbaantrajecten WGV
Onze lid-instellingen kunnen terecht bij ons team 

Ontwikkeling en Behoud voor begeleiding en 

herplaatsing van boventallig personeel, individuele 

loopbaantrajecten, loopbaanadvies gesprekken en 2e 

spoor kandidaten. Hierbij worden ook

loopbaan-, capaciteit- en talenttesten ingezet.  

Daarnaast worden er (in-company) trainingen verzorgd 

door onze adviseurs. 

Sterk in je werk 
Met het landelijke project ‘Sterk in je werk, zorg voor 

jezelf’ krijgen zorgmedewerkers de kans hun loopbaan een 

positieve wending te geven. De inzet is om de kandidaten 

door loopbaanoriëntatie weerbaarder en wendbaarder 

op de arbeidsmarkt te laten worden, waardoor de kans 

op werkbehoud of nieuw werk wordt vergroot. In totaal 

vonden in 2020 1061 1e gesprekken, 839 2e gesprekken 

plaats en werden 610 testen afgenomen. 

Coronaondersteuning 
2020 stond ook voor ons geheel in het teken van corona. 

WGV heeft op alle mogelijke manieren haar lid-instellingen 

bijgestaan en gekeken wat nodig was. Met ‘extra handen 

voor de zorg’, een helpdesk, Hart Onder De Riem Actie, 

informatie ondersteuning, en het helpen invullen van de 

zogeheten corona-banen. Ook hebben we een corona-

fitpakket ontwikkeld waarmee we de zorgprofessionals van 

onze achterban hebben ondersteund tijdens een moeilijke 

periode.  

Aangesloten organisaties 
In 2020 heeft WGV 17 nieuwe leden mogen verwelkomen. 

In totaal bestond ons ledenbestand uit 181 leden. 

Behoeftepeiling 
In 2020 zijn gesprekken gevoerd met onze leden en is 

een behoeftepeiling gedaan. Een enorm waardevol en 

inspirerend traject. Deze behoeftepeilingen waren hét 

vertrekpunt om onze missie, visie en onze droom voor de 

toekomst opnieuw op te schrijven. Benieuwd?  

Onze koers vindt u hier. 

à Missie & visie - WGV Zorg en Welzijn

Voordelen lidmaatschap 
Samen met ruim 180 lid-instellingen in de sector zorg en 

welzijn in Oost-Nederland maakt WGV zich iedere dag 

sterk voor een gezond arbeids- en leefklimaat. Lid zijn bij 

WGV Zorg en Welzijn kent vele voordelen:

- Een breed en gevarieerd kennisnetwerk.

- Impact en inspraak door bundeling van visies tot 

gezamenlijke stem.

- Behartigen belangen regionaal en landelijk.

- Deelname aan interessante projecten, activiteiten en 

voordeel van kortingsafspraken en mantelafspraken 

met zorgverzekeraars. 

- Kosteloos gebruik van Zorgselect, dé vacaturebank 

waar vraag en aanbod elkaar vindt.

Missie & visie - WGV Zorg en Welzijn

ZORGSELECT

ZORGSELECT
ZORGSELECT

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/missieenvisie
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Resultaten 2020

- 100 nieuwe trajecten opgestart,  

95% een 2e spoor traject.  

-   Waardering van kandidaten  8,5 

  Waardering werkgevers   8 

- In 2020 zijn:

74 trajecten afgerond, 

 waarvan 46 trajecten met een plaatsing. 

Matchtafels  

Bij de matchtafels komen werkgevers uit de regio 

regelmatig (online) bij elkaar. Zij brengen vacatures, 

opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht 

en wisselen informatie uit.  

 

Matchtafel regio Twente 

4 bijeenkomsten. Tussen de 12 en 20 deelnemers.  

Matchtafel regio Zwolle 

4 bijeenkomsten. Tussen 18 en 22 deelnemers.  

Matchtafel regio Stedenvierkant 

5 bijeenkomsten. Tussen 8 en 22 deelnemers. 

Matchtafel regio Achterhoek 

3 bijeenkomsten. Tussen 6 en 23 deelnemers. 

Verzuimnetwerk 
WGV organiseert in de regio’s diverse bijeenkomsten voor 

verzuimcoördinatoren en personeelsfunctionarissen met 

verzuim in het pakket. Het doel is informatie uitwisseling 

rondom wet- en regelgeving en inbreng van casuïstiek  

van externe sprekers van het UWV en Vitaal Verder.  

Verzuimnetwerk Zwolle & Stedenvierkant: 3 bijeenkomsten.

Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek: 3 bijeenkomsten. 

Vitaliteitsdashboard  
WGV heeft samen met Colijn & Partners het Vitaliteits-

dashboard ontwikkeld.

Het Vitaliteitsdashboard is ontstaan vanuit de behoefte 

van leden van WGV om op eenvoudig en overzichtelijk 

manier relevante informatie over vitaliteit en inzetbaarheid 

beschikbaar te stellen aan haar medewerkers zodat ze 

worden gestimuleerd om zelf regie te nemen over hun 

vitaliteit. 

 

Arbonetwerken Twente/Achterhoek en  
Zwolle/Stedenvierkant 
In 2020 zijn tijdens COVID-19 versneld digitale platformen 

ter beschikking gesteld om kennisoverdracht en informatie- 

uitwisseling tussen de verscheidende professionals te 

vergemakkelijken. In de Arbonetwerkbijeenkomsten zijn 

de volgende thema’s besproken:

- RI&E; 

- Samenwerking op duurzame inzetbaarheid; 

- Arbozaken tijdens coronatijd.

 

Adviesteam Innovatie en Inspiratie Zorgtechnologie 
Om de inzet van technologie in de zorg te versnellen richtte  

WGV eind 2020 het Adviesteam Innovatie en Inspiratie op. 

Het team mag de eerste tien organisaties die hier gebruik 

van maken dit traject gratis aanbieden. Bestuurders kunnen 

met deze service de eigen organisatie op het gebied van 

zorgtechnologie naar de next-level brengen.

Nieuw governance model  
Ons nieuwe governance model ziet er als volgt uit: 

100 nieuwe trajecten opgestart

74 trajecten afgerond, 

 waarvan 46 trajecten met een plaatsing.

.

Algemene ledenvergadering

Organogram WGV Zorg en Welzijn 2021

Directeur-bestuurderRaad van Advies

Manager bedrijfsvoering

Backoffice

Team Communicatie Team Regiocoördinaten Team Onderwijs

Team Behoud

Bedrijfsvoering en ICT

Raad van Toezicht



Bieden van interessant,  
leuk en uitdagend werk 

Alles is behoud

Goed leiderschap en 
werkklimaat 

Goede ideeën van de werkvloer 

opnemen in het beleid (invloed)

Arbeidstijden die aansluiten bij  
wens van de medewerker 

Ruimte voor innovatie en 
doorontwikkeling van het vak 

Groei- en ontwikkel-
mogelijkheden intern en  
buiten de sector  

Goede ondersteuning van HR  
met de behoefte van  

de medewerker centraal 
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Zorgtechnologie
WGV zet zich in voor de versnelling van de inzet van 

technologie binnen de zorg. 

Zorgtechnologie Toolkit  
Om onze instellingen, HR-professionals en medewerkers 

op de vloer verder te helpen ontwikkelde WGV in 2020 

de zorgtechnologie toolkit. Een handig overzicht met 

28 tools die hun waarde hebben bewezen. Met per tool 

informatie voor wie deze tool geschikt is, waar deze voor 

ingezet kan worden en waar meer informatie verkregen 

kan worden. 

à Zorgtechnologie - WGV Zorg en Welzijn

 
Leiderschap is goed werkgeverschap  
Om de uitdagingen in de arbeidsmarkt het hoofd te 

bieden concentreerde WGV zich in 2020 vooral op de 

zorgprofessional. Hoe behouden we onze zorgprofessionals 

en hoe houden we ze inzetbaar en gelukkig? Dit vraagt om 

leiderschap én vitale gezonde medewerkers.  

 
Medewerker Centraal Week 
16 t/m 20 november stond in het teken van de Medewerker 

Centraal Week. Een geslaagde week bomvol inzichtgevende, 

herkenbare, zinvolle, energiegevende online webinars 

en workshops voor zorg- en welzijnsprofessionals, HR-

functionarissen en leidinggevenden. 

1.300 aanmeldingen  

        90 verschillende zorg- en 

 welzijnsinstellingen 

           Waardering        

7,8
  

Medewerker Centraal Toolbox 
Met deze toolbox met 30 unieke producten biedt WGV 

haar leden kennis en concrete producten waarmee  

HR-adviseurs hun personeelsbeleid kunnen vormgeven. 

Medewerkers kunnen zelf kiezen waar zij aan willen 

werken: ontwikkeling, mentale veerkracht en/of 

arbeidsomstandigheden.

ESF project Wendbaar aan het werk 
Wendbaar aan het Werk is een ESF-project waarbij WGV 

samen met WZW werk maakt van het inzetbaar houden 

medewerkers in de zorg en welzijn. 

- 12 organisaties zijn gestart

- Hogeschool Arnhem Nijmegen geeft inzicht met een 

quickscan o.g.v. duurzame inzetbaarheid

Mantel ziektekosten  
Samen met Colijn en Partners verzorgt WGV jaarlijks 

de collectiviteitskorting. Resultaat: 101 leden hebben 

deelgenomen. Aantal collectief verzekerden steeg naar 

41.127. De korting op de basisverzekering kwam meer 

onder druk te staan. 

Inzet Gezondheidsbudget 
Een groot deel van ons ledenbestand ontving een eigen 

gezondheidsbudget. Dit budget kan worden ingezet 

voor de organisatie van activiteiten die de duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers vergroten. WGV heeft 

voor ruim € 21.000,- aan activiteiten ontplooid gericht 

op stimulering van vitaliteit, aanpak ziekteverzuim en 

gezondheidsbevordering. 

- Strategische inspiratiegesprekken mantelzorg;

- Online informatie sessies over mantelzorg;

- Intervisiesessies Duurzame Inzetbaarheid;

- Online trainingen van de webapplicatie  

‘Huis van werkvermogen’; 

- Diverse webinars tijdens de Medewerker  

Central Week. 

TOOLBOX

MEDEWERKER CENTRAAL

ZORGTECHNOLOGIE TOOLKIT

www.wgvzorgenwelzijn.nl/zorgtechnologie
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Raat Van Advies
De invloed en betrokkenheid van zorgprofessionals 

bij het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken op 

regionaal niveau is van groot belang. Vanuit de vier 

arbeidsmarktregio’s (Twente, Achterhoek, Zwolle en 

Stedendriehoek en Noord-Veluwe) denkt één adviesraad 

van zorgprofessionals uit alle branches van zorg en welzijn 

actief mee en adviseert over veranderingen die nodig zijn 

in zorg en welzijn. In september 2019 is deze adviesraat 

van start gegaan. De Raat van Advies, is in 2020 drie 

keer (digitaal) bij elkaar gekomen om te reflecteren op 

ontwikkelingen in de sector en op activiteiten van WGV. 

Digi-coaches 
Enkele jaren geleden is gestart met het opleiden en de 

inzet van Digi-coaches. Het doel was om organisaties en 

de zorgprofessionals digivaardiger te maken en zo werk 

eenvoudiger en leuker te maken. Veel organisaties in 

Oost-Nederland hebben digi-coaches opgeleid. Een digi-

coach heeft gemiddeld 4 uur per week beschikbaar om 

collega’s te coachen in het digitaal vaardig worden.  

Webinars
Daarnaast zijn er in 2020 diverse webinars via Zoom verzorgd 

om zorgmedewerkers te inspireren en kennis te laten maken 

met het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Besloten 

werd om de webinars landelijk open te stellen waarbij, indien 

de maximum aantal inschrijvingen overschreden werden,  

leden van WGV voorrang hadden. 

In totaal hebben zich 948  deelnemers aangemeld 

voor één of meer webinars. 

Digivaardig in de zorg
WGV heeft in 2020 het landelijke platform ‘Digivaardig in 

de Zorg’ lokaal gepromoot en uitgerold in eigen regio.

Wat gebeurde er verder in de regio’s 
WGV heeft in de regio’s hard gewerkt aan het in 

verbinding brengen van (nieuwe) medewerkers op allerlei 

niveaus en vanuit allerlei rollen met elkaar. Door kennis 

te delen, te faciliteren, inspiratie op te halen en elkaar te 

ondersteunen en motiveren bij vraagstukken. We hebben 

hierbij steeds meer lijn aangebracht tussen landelijke, 

regionale en individuele ontwikkelingen. 

Stedenvierkant: 
- WGV is betrokken geweest bij de formulering van de 

visie op Ouderenzorg in Apeldoorn;

- De Stuurgroep Stedenvierkant heeft concreet vorm 

gekregen en kwam gemiddeld eens per 6 á 8 weken 

bij elkaar;

- Stuurgroep Stedenvierkant is vanuit samenwerking 

gestart met een aantal thema’s waarin kennis wordt 

gedeeld. Ook is er projectmatig samengewerkt 

aan o.a.: Het Potentieel Pakken. Hierbij werd ook 

aangesloten op een aantal thema’s die zijn benoemd 

door de Commissie Werken in de Zorg;

- Binnen de regio’s is steeds meer de verbinding 

gelegd tussen de mooie ideeën en voorbeelden uit de 

instellingen, bijvoorbeeld: vanuit Contactpunt Zorg 

en de Stuurgroepen. Thema’s kregen hierdoor steeds 

meer concrete lading en uitvoering;

- Samen met UWV, Aventus en het LeerWerkLoket 

werd 3 keer een Inspiratieontbijt georganiseerd voor 

Bestuurders, HR-professionals en geïnteresseerden. 

De bijeenkomsten telden tussen 50 en 70 deelnemers 

per keer. Hierin deelden externe sprekers inspiratie en 

kennis met de deelnemers.

Twente: 
- Vanuit de transitiemiddelen zijn er gezamenlijke 

workshops gestart, hierbij was ook een regionale 

coördinator vanuit WGV betrokken; 

- Er zijn individuele uitstroomonderzoeken uitgevoerd. 

Deze uitkomsten zijn regionaal geanalyseerd en door 

zorgaanbieders gebruikt om te benchmarken. De 

rapportage is gebruikt om vervolgens te verdiepen 

waar mogelijke aanknopingspunten liggen om 

uitstroom te verlagen.

- De opleiding ‘Helpende plus’ is gestart. Met deze 

opleiding worden studenten bekwaam in een aantal 

verzorgende vaardigheden die in het werkveld van 

zorg en welzijn veel gevraagd worden.

- Er is een blended opleiding voor werkbegeleiding 

ontwikkeld en gestart. Doel van deze opleiding is om 

vanuit een gezamenlijke visie op werkbegeleiding 

mensen op te leiden als werkbegeleider. 

- Digitalisering TZA (Technologie & Zorg Academie) 

inclusief virtuele rondleiding. Als gevolg van Corona 

was het niet mogelijk om hulpmiddelen te zien en te 

ervaren bij de TZA, daarom is een virtuele rondleiding 

gemaakt en is de uitleencatalogus ook verder digitaal 

uitgebreid met meer informatie en demo-filmpjes. 

Hierdoor konden mensen uit de zorg toch op afstand 

met een beter idee besluiten om hulpmiddelen te 

gaan proberen.

Ontwikkelingen regio’s
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Studie- en  
beroepskeuzevoorlichting

Webinars ‘Aan JOU hebben we wat’ 
De fysieke onderwijsbeurs in Zwolle op 2 en 3 oktober 

is niet doorgegaan door corona. Als alternatief heeft de 

beurs een studiekeuzeplatform opgezet en heeft WGV 

in samenwerking met WGO’s een viertal eigen webinars 

georganiseerd met als doel: middelbare scholieren goed 

informeren over de opleidings- en beroepsmogelijkheden 

in zorg en welzijn. 

Inspiratiesessie Generatie Z
Op 29 september werd de online Inspiratiesessie 

Generatie Z (geboren tussen 2000 en 2015) aangeboden 

voor WGO’s en leden in het hele land. Met als doel: 

inzicht te geven in de belevingswereld van deze 

doelgroep en hoe om te gaan met deze generatie. 

Zwolle
- Onze samenwerking met werkgeversservicepunt 

Zwolle en Leerwerkloket is in 2020 geïntensiveerd. 

Dit resulteerde in een regulier overleg, een 

voorlichting voor werkzoekenden in januari en 

deelname aan de banenmarkt (zorgmarkt) in Zwolle 

(deze was fysiek, voorafgaand aan de voorlichting in 

januari 2020); 

- In samenwerking met Werkgeversservicepunt Regio 

Zwolle is in april een voortraject gestart speciaal 

bedoeld voor werkzoekenden zonder ervaring in 

Zorg & Welzijn. Zij zijn in 12 weken ‘klaargestoomd’ 

om in te stromen in een BBL-traject; 

- Ontdekdezorg Regio Zwolle heeft zich dit jaar 

geconcentreerd op de oprichting van 4 fysieke 

contactpunten. In de periode tot april konden 

geïnteresseerden in Zorg en Welzijn in Zwolle 

terecht bij het UWV waar vragen over het 

werken in Zorg en Welzijn door het contadctpunt 

Regio Zwolle werden beantwoord.  De andere 3 

locaties zijn vanwege corona niet opgestart, het 

fysiek contactpunt is na april ook weer digitaal 

georganiseerd; 

- De actie-agenda ‘Zorg en Welzijn’ van de sectortafel 

‘Zorg en Welzijn’ is ontwikkeld. De sectortafel is in 

2020 één keer digitaal bij elkaar gekomen. 

- Het projectplan ‘Maak Werk Van Je Droombaan’ is 

ontwikkeld en er is een projectleider aangesteld om 

dit plan door te ontwikkelen.

- Samen met de Zwolse Brigade en Horeca Nederland 

is een actie ontwikkeld om horecamedewerkers 

tijdelijk te plaatsen in zorg- en welzijnsinstellingen; 

- De doelgroep; meiden die uitstromen vanuit 

PRO VSO, is onder de aandacht gebracht bij de 

zorginstellingen; 

- WGV heeft deelgenomen aan de discussie over de 

urgente zorgthema’s in Overijssel van de provincie 

Overijssel.

Achterhoek
In de Achterhoek is hard gewerkt om geïnteresseerden voor 

zorg en welzijn een warm welkom te bieden. We hebben 

een plek gecreëerd waar geïnteresseerden werkzoekenden 

én werkenden in de zorg terecht kunnen met vragen over 

het werken en leren in zorg en welzijn in de Achterhoek, en 

waar alle vacatures, BBL plekken en oriëntatiemogelijkheden 

gevonden kunnen worden. 

  

Iedere maand werd een (online) informatiebijeenkomst  

voor geïnteresseerden in zorg en welzijn georganiseerd 

onder begeleiding van de adviseur van WGV en de 

voorlichter zij-instromer van Graafschap College.

 Resultaat: 

- Aantal deelnemers varieerde tussen de 5 en 12 deelnemers. 

- In 2020 zijn er in totaal 358 contacten geweest via de 

bijeenkomsten of via mail en telefoon. 

- Geïnteresseerden zijn doorverwezen naar: werkgevers, 

UWV, Onderwijs, SIJW, OntdekdezorgAchterhoek.nl.  

Start Technologie en Zorgacademie  
Achterhoek (TZA)
Op 21 november vond de kick-off plaats van het gezamen-

lijke initiatief van de Achterhoekse zorgorganisaties om 

ZorgTechnologie op de kaart te zetten. Een gezamenlijk 

initiatief van regionale zorgorganisaties om meer  

bekendheid te geven aan zorgtechnologie in de praktijk. 

ZORGTECHNOLOGIE IN DE PRAKTIJK
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1000 zorg en welzijnsprofessionals, 230 docenten/ 

onderwijsmedewerkers en 1800 studenten. Er zijn 

ook vele kennisgroepen en leernetwerken betrokken 

bij WijkLink. Daarnaast zijn in 2020 twee online 

themamiddagen georganiseerd die in totaal zo’n  

300 deelnemers hebben getrokken. 

Netwerkoverleggen opleiders en 
samenwerking onderwijs en werkveld
De netwerkoverleggen van de opleiders in de vier 

verschillende regio’s werden online opgepakt. Naast de 

reguliere onderwerpen is er ook veel uitgewisseld over 

de aanpak van leren en ontwikkelen tijdens de pandemie 

periode en blended learning tijdens Corona. Ook werd 

gezocht naar alternatieven om stages zo veel mogelijk 

door te laten gaan. 

Werkagenda onderwijswerkveld 2021-2025 
Verder is in de loop van 2020 met de ontwikkeling van 

de nieuwe werkagenda onderwijs- werkveld 2021-2025 

gestart, waarvan de thema’s in de loop van 2021 stap 

voor stap worden uitgerold. 

Van uitstroom naar instroom
In de regio Zwolle startte een project ‘Van Uitstroom  

naar Instroom om de mogelijkheden voor hybride 

docenten goed in beeld te brengen. Hybride docenten 

werken zowel in zorg als in het onderwijs. Het is een 

manier om professionals te behouden voor de zorgsector 

en tot uitwisseling en kruisbestuiving te komen tussen 

zorgprofessionals en zorgdocenten. 

All You Can Learn
De gestelde doelen van All You Can Learn zijn ruimschoots 

gehaald. Eind 2020 stonden er bijna 200 modules online. 

Het open leerplatform heeft mede dankzij corona een 

grote vlucht genomen en de technische toepassingen 

worden steeds verder uitgebreid en vernieuwd. In 2020 

zijn voorbereidingen getroffen voor een vervolg met als 

doel op te kunnen schalen naar een landelijke dekking.

Wijklink 
Wijklink, het leernetwerk dat in maart 2016 is opgezet 

voor wijkverpleegkundigen en studenten en docenten 

verpleegkunde in Twente, Salland en de Achterhoek, 

is hard gegroeid. Het netwerk is uitgegroeid tot 

een kennisnetwerk voor bijna 3000 betrokkenen in 

zorg en welzijn van niveau 3 t/m 7. Met in totaal: 

STUDENTEN

WELZIJN
SPROFESSIONALS

DOCENTEN

ONDERWIJSMEDEWERKERS

WIJKLINK
Onderwijs

Nationale zorgklas
De ontwikkeling van het onderwijscurriculum heeft 

vooral aandacht gekregen via RegioPlus en de Nationale 

Zorgklas (NZK). De NZK biedt online trainingen voor 

iedereen die in deze crisistijd wil meehelpen in de zorg. 

WGV was betrokken via de adviescommissie NZK.

Overzicht e-learningmodules
Door de pandemie ontstond er een grote behoefte aan 

e-learning modules voor instromers en tijdelijke krachten, 

maar ook om zittende medewerkers snel bij te spijkeren 

op bepaalde vraagstukken. Vanuit WGV is hard gewerkt 

aan meer overzicht en inzicht in deze modules. 

ZORG EN WELZIJN

2021 
Benieuwd naar wat WGV in 2021 allemaal op het 

programma heeft staan? 

Bekijk ons jaarplan! 
WGV_zorg_en_welzijn_jaarplan_2021-online.pdf

https://wgvzorgenwelzijn.nl/uploads/admin/Jaarplan_2021/WGV_zorg_en_welzijn_jaarplan_2021.pdf
http://www.wgvzorgenwelzijn.nl

