Een gezonde
arbeidsmarkt

Startpunt voor uw
arbeidsmarktvraagstukken
binnen zorg en welzijn

Samen beter worden
De arbeidsmarkt is momenteel misschien wel het belangrijkste thema voor
de sector zorg en welzijn. Oplossingen zijn nodig op verschillende niveaus,
waarbij een sleutelrol is weggelegd voor regionale samenwerking.

Wij geloven dat we de beste antwoorden vinden
door gezamenlijk op te trekken met zorg- en
welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid in de regio.
Met meer medewerkers alleen komen we er niet. Er
zijn innovatieve én preventieve oplossingen nodig voor
het behouden, aantrekken en optimaal inzetten van
professionals.
Dat vraagt om slimmere manieren van werken en
permanente aandacht voor inzetbaarheid, opleiding
en ontwikkeling. Dat is de opgave waar we voor staan.
Alleen met elkaar kunnen we deze uitdaging aan.

Zorg aan Zet is hét startpunt voor al uw arbeidsmarktvraagstukken. Het is onze missie om in de
gehele Limburgse zorg- en welzijnssector een gezonde en evenwichtige arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Wij inspireren u met de kennis van nu en initiëren de samenwerking met andere zorgen welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid.

Samen hebben we meer slagkracht
om actuele uitdagingen aan te gaan en
strategische thema’s op te pakken.

Ons aanbod
Aansluiten bij Zorg aan Zet betekent deel uit maken van
een betrouwbaar en waardevol netwerk. Het gezamenlijk
oppakken van arbeidsmarktinitiatieven en het delen van
kennis. U profiteert als deelnemer bovendien van een
compleet pakket aan diensten.

Kennis- en
netwerkverbreding
Zorg aan Zet biedt u de uitgelezen mogelijkheid
om uw kennis te verbreden en uw netwerk te
vergroten. Daarom organiseren we regelmatig
platforms, netwerken, workshops en kennissessies. Zodat u zich professioneel kunt blijven
ontwikkelen.

Arbeidsmarktimago
versterken
Zorg aan Zet helpt u met imagoversterkende acties.
Werken in de sector zorg en welzijn is uitdagend
en waardevol. Maar dat weet niet iedereen. Door
het imago van onze sector te versterken kunnen we
meer mensen enthousiasmeren om in de zorg te
werken. En dat is belangrijk, want de komende jaren
moeten we samen duizenden vacatures invullen.

Strategische
personeelsplanning
Personeelsbeleid is in onze sector een uitdagende
functie. Hoe zorgt u voor een optimale bezetting?
Hoe voorkomt u dat waardevolle medewerkers
vertrekken? En hoe verleidt u nieuwe krachten om
voor uw organisatie te kiezen? Zorg aan Zet helpt u
bij het in kaart brengen en het optimaliseren van uw
personeelsbestand.

Loopbaanondersteuning
Zorg aan Zet biedt loopbaanondersteuning.
Persoonlijk met een loopbaancoach of vanuit
de organisatie met workshops en kennissessies.
Wanneer u zelf ondersteuning aanbiedt om de
carrière van uw medewerkers richting te geven
bieden wij hiervoor loopbaaninstrumenten. En we
helpen u bij de implementatie ervan.

Medewerkers binden
en boeien
Zorg aan Zet geeft u inzicht in de mogelijkheden om
uw medewerkers te binden en boeien. Bovendien
ondersteunen en faciliteren wij u bij het realiseren ervan.
Zo voorkomt u dat uw medewerkers vertrekken of ziek
worden en dat de opgebouwde kennis en ervaring voor
uw organisatie verloren gaan.

Subsidiemogelijkheden
Zorg aan Zet helpt u bij het vinden van relevante
subsidies. Voor de werving van nieuwe medewerkers
en de ontwikkeling van huidige medewerkers. Denk
aan trainingen voor zij-instromers en herintreders.
Of opleidingen en persoonlijke ontwikkeltrajecten
voor uw medewerkers.

Inkoopvoordelen
Zorg aan Zet kan haar deelnemers inkoopvoordelen
bieden. We hebben een groot netwerk. Niet alleen van
deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook
van leveranciers. Dit is handig voor uw organisatie. En
zeker voor uw medewerkers. Want die profiteren mee.

Medewerkers werven
Wilt u ook nieuwe medewerkers aantrekken? Doe dan
met ons mee. Zorg aan Zet wil zoveel mogelijk mensen
interesseren voor een baan in zorg en welzijn. Dit doen
we met onze Zorgnet Limburg carrièreportal, regionale
campagnes, bijeenkomsten en banenmarkten.
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Ons DNA
Verbindend
Daadkrachtig
Wij zijn niet bang om initiatief te tonen, de regie te
nemen én door te pakken, met een duidelijk doel
voor ogen. Oftewel, wij gaan doortastend te werk
en proactief op het resultaat af. Samen stappen
maken, hoe klein ook. Dat geeft ons energie.

Wij geloven in de kracht van samen. Met
professionele betrokkenheid en een flinke dosis
inlevingsvermogen zetten wij ons in om mensen
in zorg en welzijn, het onderwijs en de overheid
duurzaam met elkaar te verbinden. Zo doorbreken
we kaders en bereiken we meer.

Inspirerend
Wij zijn nooit uitgeleerd. Nieuwsgierig als we
zijn naar nieuwe ontwikkelingen en nieuwe
kennis waarmee we onze deelnemers inspireren
en uitdagen. Met een vooruitziende blik op het
werkveld, actuele strategische thema’s en sector
brede kansen.

Zorg aan Zet is aangesloten bij RegioPlus. RegioPlus is een stichting waarin veertien
regionale werk-geversorganisaties verenigd zijn. De stichting fungeert als koepelorganisatie
en stelt ons in staat regionale thema’s in een landelijke context aan de orde te stellen en
landelijke thema’s te vertalen naar de regio.
Regioplus.nl

Samen voor een gezonde
arbeidsmarkt
Een evenwichtige en gezonde arbeidsmarkt voor zorg
en welzijn. Het is een uitdaging waar we ook in Limburg
voor staan. Maar waar begint u?
Als individuele zorg- of welzijnsorganisatie heeft u hier
niet altijd een pasklaar antwoord op, hoe belangrijk dat
ook is.

Sparren over strategische
arbeidsmarktcommunicatie
en het imago van de sector
versterken?
Vitale en bevlogen medewerkers
die u kunt binden en boeien?
Werken aan persoonlijke
ontwikkeling of uw netwerk
verbreden?

zorgaanzet.org
info@zorgaanzet.org
0475 – 577 555

