Communicatiemedewerkers

Maak je medewerkers enthousiast en stimuleer ze om
ambassadeur te worden voor hun beroep of functie!
Zijn ze actief op sociale media? Geef ze de ruimte om
te bloggen/vloggen over hun beroep.
Vinden ze het geen probleem om voor groepen te
staan? Geef ze de mogelijkheid om mensen te
vertellen over hun beroep.
• Neem ze mee naar open dagen.
• Of ga naar www.zorgzijnwerkt.nl/gastlessen en meld
deze medewerker aan om gastlessen te geven.
Organiseren jullie binnenkort een open dag? Een kennismakingsavond? Een middag vol speeddates?
Geef het door aan het regionaal contactpunt
(ikzorg@zorgzijnwerkt.nl) en wij zullen het vervolgens
ook delen en verspreiden.
Wil je graag promotiemateriaal om mensen te wijzen op
de mogelijkheden van werken in zorg en welzijn?
Vraag de folder ‘Met plezier een baan in
Zorg & Welzijn!’ op via Anneloes van der
Wal (ikzorg@zorgzijnwerkt.nl) om uit te delen.

Teamleiders

Heb je een sollicitant af moeten wijzen?
Verwijs deze persoon door naar
www.zorgenwelzijnplein.nl. Op deze website
kunnen ze onder andere terecht voor vacatures
in de regio en kunnen ze informatie vinden over
zorgorganisaties en onderwijsmogelijkheden.
Via www.zorgenwelzijnplein.nl/aan-de-slag
kunnen ze direct een account aanmaken en aan
de slag met de gratis sollicitatietraining.

Er is een regionaal actiecentrum voor het
regionale actieplan. Vanuit dit punt wordt door
ZorgZijn Werkt gewerkt aan het ophalen, stimuleren en aanjagen van regionale initiatieven.
Ga voor meer informatie en actueel nieuws
naar: www.zorgzijnwerkt.nl/raat

Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn

Het Regionale
Actieplan:

wat kun jij doen?
Om de tekorten in zorg en welzijn
het hoofd te bieden, is samenwerken vereist en actie essentieel.
Dit is een handreiking voor
werkgevers, met concrete tips
over hoe je vanuit je eigen functie bij kunt dragen aan het regionale actieplan. Zo werken we
samen aan een het terugdringen
van de tekorten.

Voor alle functies

Wil je meer weten over de tekorten op de arbeidsmarkt?
Lees er alles over in de arbeidsmarktupdate:
www.zorgzijnwerkt.nl/nieuws/arbeidsmarktupdate-2018
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en interessante bijeenkomsten in de regio?
Abonneer je op de nieuwsbrief van ZorgZijn Werkt via
www.zorgzijnwerkt.nl (scrol naar beneden om je te abonneren).
Wil je graag in contact komen met andere organisaties
of heb je bijvoorbeeld vragen voor andere werkgevers?
Ga naar www.zorgzijnwerkt.nl/agenda en kijk
welke bijeenkomsten er gepland staan.
Geef het door aan de projectleiders van RAAT:
• Michel Winnubst (m.winnubst@zorgzijnwerkt.nl)
• David Huizing (d.huizing@zorgzijnwerkt.nl).

HR-medewerkers

Ken je medewerkers die baat hebben bij onafhankelijk loopbaanadvies?
Breng ze in contact met de coaches van Sterk In
Je Werk via www.sterkinjewerk.nl.

Opleiders

Wil je met andere partijen uit de regio samenwerken op het gebied van opleidingen en stages?
Sluit aan bij het Stageplatform of het Regionaal Platform Opleiders. Neem contact op met Marlies Rosenbrand voor
meer informatie (m.rosenbrand@zorgzijnwerkt.nl).

Organiseren jullie binnenkort een open dag? Een kennismakingsavond? Een speeddatemiddag?
Geef het door aan ons Regionaal Contactpunt
(ikzorg@zorgzijnwerkt.nl) en wij zullen het
vervolgens delen en verspreiden.
Wil je er graag voor zorgen dat (afgewezen) sollicitanten, studenten of andere geïnteresseerden voor
de zorg- en welzijnssector behouden blijven?
Verwijs ze door naar www.zorgenwelzijnplein.nl.
Hier vinden ze vacatures en allerhande informatie
over werken in zorg en welzijn.

Wil je met andere werkgevers, sociale
partners, mbo/hbo-instellingen optrekken om je in te zetten voor innovatief vakmanschap?
Zoek de samenwerking op met
Extra Strong (www.extrastrong.pro)!
Penvoerder ROC Mondriaan, contactpersoon Flora van Eck (f.van.eck@
rocmondriaan.nl).

Wil je met andere werkgevers, lokale
overheden en onderwijsinstellingen
werken aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst?
Zoek de samenwerking op via het
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg (www.
civ-welzijnenzorg.nl)! Een initiatief van
mboRijnland, contactpersoon Marjan
van Iperen (miperen@mborijnland.nl).

Wil je meedoen aan de versterking
van de studenten en toekomstig
medewerkers mbo en hbo in het
Sociale Domein?
Sluit je dan aan bij Spoor 22
(www.spoor22.nl)! Penvoerder ROC
Mondriaan, contactpersoon Flora van
Eck (f.van.eck@rocmondriaan.nl).

