
Human Capital Agenda  
Zorg en Welzijn Flevoland
Actieplan 2023



32



4 5

      Inhoudsopgave

Inleiding  6
1. Aanpak met focusprojecten 10
 Actielijn 1 Instroom  10
 Actielijn 2 Behoud 12
 Actielijn 3 Anders Organiseren 14
2.  Regionale strategische personeelsplanning (monitoring) 17
3. Communicatie 17
4. Governance en organisatie 18
5. Financiën 19



6

Inleiding
Het is één jaar geleden dat bestuurders vanuit zorg- en 
welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten, 
provincie, UWV, zorgverzekeraar en zorgkantoor de 
Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA 
ZWF) 2021 – 2025 hebben ondertekend. We hebben 
als hoofddoel gesteld dat het arbeidsmarkttekort in 
2025 niet verder is toegenomen door op drie fronten 
actie te ondernemen: instroom, behoud en anders 
organiseren. Het uitvoeringsplan loopt af en het is 
tijd voor een aangepast plan met de wetenschap en 
ervaringen van nu. Voor u ligt het actieplan 2023, 
een actieplan om de nadruk meer te leggen op doen. 
De bouwstenen van dit plan zijn de eerste regionale 
strategische personeelsplanning, de terugblik van één 
jaar samenwerking HCA ZWF die is opgehaald bij de 
sectortafel en de afspraken die gemaakt zijn in het 
bestuurlijk netwerk HCA ZWF. 

Wat zien we op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn? 
De tekorten op de arbeidsmarkt blijven toenemen, 
zelfs scherper dan voorzien. Positief is dat we met 
de thema’s instroom, behoud en anders organiseren 
in de Human Capital Agenda de juiste te pakken 
hebben. De regionale strategische personeelsplanning 
met als onderdeel daarvan het regionale 
arbeidsmarktonderzoek in de sector Zorg en Welzijn 
laat dat zien (tabel 1). Kortgezegd zijn de doelen op 
instroom behaald en op behoud van personeel niet.
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1Arbeidsmarktpublicatie Flever ‘De Flevolandse Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn – cijfers 2021/2022’ (2022)

Over het effect van het anders organiseren kunnen 
we nog niet genoeg zeggen om conclusies te trekken 
over wat echt werkt. Wel zien we in de prognose 
dat het personeelstekort over de volle breedte in de 
sector blijft toenemen, terwijl het personeelsaanbod 
afneemt. Het inzetten op zorg en welzijn met minder 
personeel is daarom onvermijdelijk als we een 
brede toegankelijkheid willen waarborgen in onze 
samenleving. 

Wat hebben we bereikt in 2022? 
In de HCA ZWF zijn meer dan 17 projecten opgenomen, 
die gelijkmatig over de thema’s zijn verdeeld. Zorg – 
en welzijnsorganisaties en samenwerkende partners 

waren zelf verantwoordelijk voor de samenwerking 
en uitvoering van de projecten. In de RSPP heeft 
hiervan zes projecten gemonitord op het verbeteren 
van de arbeidsmarkt, zodat we kunnen leren wat wel 
en niet werkt. Daarnaast geeft de RSPP weer wat de 
huidige stand van zaken is op de arbeidsmarkt en 
wat de voortgang is op de doelstellingen. Ook zijn 
we van start gegaan met het strategisch netwerk 
‘Anders Organiseren’ met zorg- en welzijnsorganisaties, 
zorgkantoor en zorgverzekeraar, gemeenten, Patiënten 
Federatie en onderwijsinstellingen mbo-hbo. Tot 
slot is het bestuurlijk netwerk verbreed met twee 
welzijnsorganisaties.
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Hoe gaan we doorzetten in 2023?
We brengen focus aan in de projecten op basis van de aanbevelingen van de RSPP, zodat we concreet aan 
de slag gaan. We willen ook naar een werkwijze waarbij we elkaar inspireren, van elkaar kunnen leren en 
handvaten hebben gekregen om deze toe te passen in je eigen organisatie of knelpunten weg te halen. 
Hiervoor wordt extra in gezet op communicatie en online community om de samenwerking beter te faciliteren. 
Tot slot wordt ingezet op een meerjarige financiering 2023 – 2025 om de continuïteit te borgen. 

Het actieplan krijgt hierdoor ook een andere indeling. Minder tekst, meer actiegericht en focus. 
We gaan door! 

Afien Spreen
voorzitter Sectortafel Zorg en Welzijn 

Wat hebben we geleerd van 2022?
Na een jaar HCA ZWF hebben we met elkaar ontdekt wat wel en wat niet werkt. Samengevat zijn de volgende 
leerpunten opgehaald:

Belang van de sectortafel en samenwerking
Het belang van de HCA ZWF en de sectortafel zorg en welzijn wordt onderschreven door alle partijen. Vraag is: 
hoe kunnen we nog beter samenwerken en waarin maken we met elkaar het verschil? 

Diversiteit in urgentie – arbeidsmarktvraagstuk 
Iedere organisatie, branche en sub regio heeft eigen specifieke uitdagingen als het gaat om personeelste-
korten. Zo is er diversiteit in behoefte aan mbo’ers of hoger opgeleiden. De tekorten zijn hoog en vragen alle 
aandacht in het primaire werkproces. Een diversiteit aan oplossingen is nodig om meters te blijven maken. 

Commitment en uitvoeringskracht 
Op uitvoeringskracht laat de samenwerking nog te wensen over. De tijdsinvestering die gevraagd wordt, 
kan niet iedereen waarmaken. Er is veel wisseling van de wacht. Daarmee start je ook met enige regelmaat 
opnieuw. Tevens worden hierdoor ook bewuste keuzes gemaakt voor concrete activiteiten die direct bijdragen 
aan de eigen uitdagingen en wordt minder gedaan voor langere termijn oplossingen vanuit het gezamenlijk 
belang. 

Praktijk – van vele projecten naar focus
Er zijn veel projecten en activiteiten opgenomen in de HCA ZWF. Knelpunten worden onvoldoende opgehaald 
en besproken op de verschillende tafels, zoals in de operationele netwerken. Terwijl er wel gedeelde knelpunt-
en zijn binnen projecten, organisaties en domeinen.

Samenwerking en verbinding RWF en schakelteam
De opdracht van het RWF aan de sectortafel is in lijn gebracht met het uitvoeringsplan HCA ZWF 2021 – 2022. 
Het RWF en de HCA ZWF kunnen elkaar nog meer versterken, door scherper te formuleren wat de samenw-
erking voor beide concreet op moet leveren en wat de opdracht is van het schakelteam Zorg en Welzijn.
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Voor de actielijnen ‘instroom’ en ‘behoud’ is de opgave om focus aan te brengen door de verschillende projecten 
met elkaar in verbinding te brengen en tot één aanpak te komen. Voor de actielijn ‘anders organiseren’ is in 
beginsel een inhoudelijke verdieping nodig en de ervaringen van de verschillende projecten. 

Actielijn 1

Instroom 
De instroom van nieuwe werknemers is in 2021 ten opzichte van 2020 toegenomen. Dit loopt ongeveer in lijn 
met de doelstellingen. Een belangrijk deel van deze toename wordt in de sector zelf gerealiseerd, samen met 
onderwijspartners. Het is vooral van belang om op deze voet door te blijven gaan, gezien de verder toenemende 
vraag in de toekomst. Daarnaast zijn een aantal in potentie kansrijke instrumenten die toegankelijker kunnen 
worden en beter onder de aandacht gebracht kunnen worden.

 1.   Projectaanpak

Resultaat: 
 Heldere rol- en taakomschrijving 

 samenwerkende partners
 Maatwerkaanpak voor specifieke doelgroepen 
 15 kandidaten volgen een flexibel traject* 

Resultaat: 
 50 kandidaten worden besproken aan de matchtafel
 10 kandidaten worden gematched

Deelnemende organisaties:
Philadelphia, Zorggroep Almere, Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land, Coloriet, Schakelteam Zorg en Welzijn, 
ROC Flevoland, ROC Friese Poort, Landstede, Deltion 
College en Flever. 

Deelnemende organisaties:
Philadelphia, Zorggroep Almere, Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land, Coloriet, Schakelteam Zorg en Welzijn, ROC 
Flevoland, ROC Friese Poort, Landstede, Deltion College 
en Flever. 

Beoogde meetbare activiteiten en doelen

Proeftuin ‘Flexibel Opleiden’
Het starten van een proeftuin ‘Flexibel Opleiden’ gericht om specifieke doelgroep met een flexibel traject in te laten 
stromen. Onder specifieke doelgroepen kan worden gedacht aan 50+’ers met een uitkering bij het UWV of werkenden die 
hun werk dreigen te verliezen door faillissement van hun werkgever. De proeftuin heeft tot doel de rollen van onderwijs, 
werkgevers, schakelteam, matchtafel scherp te krijgen en hieruit samenwerkingsafspraken te maken. 

Matchtafel
De matchtafel heeft als doel het matchen van nieuwe kandidaten en mobiliteitskandidaten uit verschillende organisaties. 
Ook kandidaten vanuit Sterk in je Werk, UWV en gemeenten kunnen actief aangemeld worden bij de Matchtafel. Daarbij 
wordt niet alleen gekeken naar diploma’s, maar ook juist naar wat de kandidaat in zijn of haar mars heeft (skills). Een sterke 
verbinding met het Schakelteam Zorg en Welzijn is hiervoor nodig. Daarnaast maakt de matchtafel vanaf december 2022 
gebruik van het online platform ‘Flever Community’ dat de snelheid van matchen vergroot. 

*Exacte doelstelling wordt nader bepaald

Werkplekbegeleiding 
Het anders organiseren van stageplaatsen en werkplekbegeleiding is nodig om meer studenten en zij-instromers in te laten 
stromen. Er worden verschillende pilots gedaan bij zorgorganisaties in samenwerking met onderwijsinstellingen. Deze pilots 
hebben o.a. betrekking op de inzet van leercoaches, het verbeteren van de facilitering en kwaliteit van werkbegeleiding en 
leercultuur. Hierbij is het onderliggende doel het vergroten van het aantal stageplekken, het verbeteren van de kwaliteit 
(en hiermee verkleinen van de uitstroom van stagiaires) en verhoging van het leerrendement door een betere aansluiting 
tussen het onderwijs en de leerwerkplek. Er wordt een 0-meting gedaan op het aantal stage- en leerwerkplekken en 
werkplekbegeleiders, om ook te monitoren of de experimenten bijdragen aan groei van aantal stageplaatsen en minder 
uitval van studenten. 

Resultaat: 
 Inzicht 0 meting en eindmeting 
 Het volgen van de pilots om te leren wat wel en niet 

werkt om het aantal stage- en leerwerkplekken te 
vergroten en minder uitval van studenten

Deelnemende organisaties:
Coloriet, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Woonzorg 
Flevoland, Omega Groep, Flevoziekenhuis, ROC Flevoland, 
ROC Friese Poort en Flever

Verbeteren imago ‘werken in de wijk’
Samen met studenten mbo-hbo worden bijeenkomsten georganiseerd om voor (toekomstige) verpleegkundigen een beter 
beeld te geven over ‘werken in de wijk’. 

Resultaat: 
 Het organiseren van twee bijeenkomsten 

 met studenten over ‘werken in de wijk’ 

Deelnemende organisaties:
Windesheim en Zorggroep Almere

Ambitie 2023
Flevolandse aanpak gericht op instroom, zij-instroom en werkplekbegeleiding. De focus ligt op het 
verbinden van de lopende projecten om meer mensen in te laten stromen en hen te behouden in de 
start van hun (studie-) loopbaan.  
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Resultaat: 
 10 medewerkers blijven behouden en werken voor 2 

of meerdere werkgevers

Deelnemende organisaties:
Welzijn Lelystad en Zorggroep Almere

Combibanen ‘Zorg en Welzijn’ 
Minimaal 10 medewerkers hebben een groter contract gekregen (bijvoorbeeld per gemeente) door gedeeld 
werkgeverschap, zodat zij binnen de sector werkzaam kunnen blijven. 

Resultaat: 
 Minimaal 20 professionals worden met de proeftuin 

‘Regionaal Werkgeverschap’ behouden voor de sector 
in Midden-Flevoland 

 Een blauwdruk ‘proeftuin Regionaal werkgeverschap’ 
dat in andere sub-regionale samenwerkingen gebruikt 
kan worden

Resultaat: 
 140 kandidaten die een SIJW-traject hebben afgerond

Resultaat: 
 Kennissessie Vitaliteit & Gezondheid 

Deelnemende organisaties:
Zorggroep Almere, Woonzorg Flevoland en Coloriet

Deelnemende organisaties:
Flever

Deelnemende organisaties:
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Woonzorg Flevoland, 
Coloriet en Healthy Society

Proeftuin ‘Regionaal werkgeverschap’
Vanuit het Flevolands kader voor Regionaal Werkgeverschap wordt een proeftuin van arbeidsmarktinnovaties ontwikkeld. 
Met als doel te komen tot concrete aanpakken die gedeeld kunnen worden. Er wordt gestart met een eerste proeftuin in 
‘Midden-Flevoland’. Daarbij richt de proeftuin zich op medewerkers die neigen naar ZZP-schap of medewerkers die ‘hoppen’ 
tussen organisaties of de sector dreigen uit te gaan. 

Sterk in je Werk - Behoud
Met SIJW worden mensen gecoacht die in de sector Zorg en Welzijn werken. De SIJW-gesprekken worden gevoerd door 
ervaren coaches. Deelnemers die een traject hebben gevolgd weten beter welke vervolgstap ze kunnen zetten en hebben 
meer inzicht gekregen in de mogelijkheden binnen de sector Zorg en Welzijn. Er wordt een sterke verbinding gemaakt 
met de matchtafel en de proeftuin ‘Regionaal Werkgeverschap’ om mobiliteitskandidaten te matchen of een alternatief te 
bieden. 

Vitaliteit & Gezondheid 
Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid is ook in 2022 en 2023 van essentieel belang om te kunnen anticiperen 
op de maatschappelijk en organisatorische vraagstukken om medewerkers te behouden en het verzuim te verlagen. De 
organisaties van het project Vitaliteit & Gezondheid zullen zelf de opbrengsten borgen in hun organisatie. De opbrengsten 
en geleerde lessen worden verder gedeeld onder andere zorg – en welzijnsorganisaties in Flevoland. 

Actielijn 2

Behoud
Het is niet of nauwelijks gelukt om de toenemende uitstroom uit de sector te dempen. Hiervoor is het van 
belang in beginsel breder inzicht te krijgen in de vertrekredenen zodat ook per branche-informatie gegeven kan 
worden. Daarnaast is een scherpe stijging te zien van zzp’ers in de zorg en welzijn. De inzet op het inrichten van 
regionaal werkgeverschap kan daarin helpend zijn. 

Ambitie 2023
Regionaal werkgeverschap waarin zorg – en welzijnsprofessionals worden gefaciliteerd en een omgev-
ing wordt gecreëerd waarin goed werk mogelijk wordt gemaakt en professionals in hun kracht komen. 
Met de focus op behoud en poolvorming.

Beoogde meetbare activiteiten en doelen
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Resultaat: 
 Wegnemen van knelpunten door Zilverenkruis  
 Inzichtelijk maken van perverse effecten van 

gemeentebeleid op de arbeidsmarkt en hoe deze 
weggenomen kunnen worden 

Deelnemende organisaties:
Gemeente Lelystad, Zilverenkruis en Gemeente Dronten

Bijeenkomst ‘knelpunten wegnemen’
Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met verschillende zorgaanbieders, gemeenten en Zilverenkruis om belemmeringen 
te bespreken en weg te nemen. 

Resultaat: 
 Exploratieve scenariostudie en werkwijze scenario 

denken

(Beoogd) Resultaat: 
 Behouden van medewerkers, door het aanbieden 

aantrekkelijke combinatiebanen
 Het verhogen van de deeltijdfactor door de 

combinatiebanen
 Arbeidsbesparing door efficiëntere 

informatieoverdracht en verminderend effect op de 
zorgvraag door de juiste zorg op de juiste plek 

Resultaat: 
 Kennissessie en ervaringen delen in het netwerk over 

het Potentieel Pakken

Resultaat: 
 SAV-aanpak continueren op de deelnemende locaties 
 Studenten nemen het keuzedeel SAVN af
 Nieuw keuzedeel ontwikkelen voor niveau 2

Deelnemende organisaties:
Welzijn Lelystad, Windesheim, Flever, ROC Friese Poort, 
het Vlie, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Patiënten 
Federatie, Zilverenkruis, Gemeente Noordoostpolder, 
Woonzorg Flevoland en Kwintes

Deelnemende organisaties:
Antonius Zorggroep, B. Braun, Elyse Holding, GGD 
Flevoland, GGz Centraal, Huisartsenpraktijk Kuiken en De 
Valk, Huisartsenpraktijk Jaap Nielen, Huisartsenpraktijk 
Schaafsma, Medrie, Revalidatie Friesland, Spoedapotheek 
Emmeloord en Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Deelnemende organisaties:
Triade Vitree en Het Potentieel Pakken

Deelnemende organisaties:
Landstede, ROC Flevoland, ROC Friese Poort, Saamborgh, 
Windesheim, Woonzorg Flevoland, Zorggroep Almere en 
Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg

Exploratieve Scenariostudie
Een systeemverandering die ervoor zorgt dat de vraag naar professionele zorg verandert, zodat deze houdbaar, 
toegankelijk en kwalitatief goed geboden kan (blijven) worden. Een belangrijke stap hiervoor is het verkennen van trends 
en onzekerheden in de toekomst met betrekking tot systeemverandering. Hiervoor wordt exploratieve scenariostudie 
uitgevoerd, om gezamenlijk het gesprek te voeren over keuzen die in het hier en nu gemaakt moeten worden, die van 
invloed zijn op de toekomst van de zorg en welzijn.

Het Vlie 
In Noordoostpolder en Urk hebben 11 zorgpartijen hun krachten gebundeld en deze willen samen zorgen voor een 
compleet en op elkaar aansluitend aanbod van zorg en behandeling voor de regio Noordelijk Flevoland. De zorgvraag en 
specifieke situatie en de sociale omgeving en fase in het leven van de cliënt/patiënt is daarbij leidend. De partners in Het 
Vlie zijn nu toe aan de implementatie van de verbeteringen en zullen starten met de nieuwe werkwijze.

Contractuitbreiding in de Zorg (Potentieel Pakken)
Het delen van ervaringen van werken met het ‘Potentieel Pakken’. Triade Vitree heeft 6 maanden nauw samengewerkt 
met het Potentieel Pakken om grotere contracten mogelijk te maken onder de trajectnaam: ‘Jouw contract, jouw keuze.' 
Het gaat om meer dan alleen contracten ophogen. Het zoeken naar balans tussen werk en privé, door het wegnemen van 
drempels en aannames binnen de organisatie, biedt medewerkers de kans om ruimte te vinden om meer uren te werken. 

Academische verpleeg(t)huiszorg 
Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland biedt een tweede vorm van redeneren naast het medisch klinisch 
redeneren dat binnen de gezondheidszorg wordt gehanteerd: OER-redeneren. Het komend jaar blijft het project investeren 
in de uitvoering op de verschillende locaties en het keuzedeel SAVN voor niveau 3 en 4 aanbieden aan studenten. Daarnaast 
wordt ook een keuzedeel voor niveau 2 ontwikkeld. 

Actielijn 3

Anders Organiseren
Het anders organiseren van zorg en welzijn zodat er minder personeel nodig is vraagt nog steeds aandacht. 
Met de Toekomstbestendige Arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn (de TAZ, september 2022) wordt door het rijk 
ingezet op het versterken van de arbeidsmarkt en het anders organiseren ervan. Als onderlegger onder het 
IZA en het WOZO moet de TAZ zorgen dat de zorginhoudelijke ambities haalbaar zijn. Niet eerder klonk vanuit 
het regeerakkoord zo stevig door dat in de nabije toekomst niet meer alles kan als het gaat om zorgverlening, 
mensen moeten meer zelf doen en digitale en sociale innovatie vraagt om versnelling. 

Ambitie 2023
Focus op het doorbreken van het ‘reguliere’ denken over zorg en welzijn en het verder helpen van het 
gesprek over anders organiseren. Daarnaast experimenten uitvoeren gericht op digitale en sociale 
innovatie en het monitoren van deze experimenten.

Beoogde meetbare activiteiten en doelen
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 2.    Regionale strategische 
 personeelsplanning (monitoring)
De aanpak van de regionale strategische 
personeelsplanning wordt op alle drie de onderdelen 
gecontinueerd. In het monitoren van de projecten 
wordt de focus gelegd op de kernprojecten zoals 
deze genoemd staan in het actieplan. Daarnaast 
wordt de doelstelling gesteld om meer experimenten 

en pilotprojecten te volgen gericht op dat bij een 
succesvolle uitkomst het project opgenomen kan 
worden in het volgende actieplan 2024. Tot slot is de 
inzet dat zoveel mogelijk organisaties die deelnemen 
aan de HCA ZWF meedoen aan de onderzoeken, zoals 
het uitstroomonderzoek en de vacaturepeiling. 

Het ophalen en delen van successen binnen de 
projecten en de netwerken staan centraal binnen 
de communicatie van de HCA ZWF. Het delen van de 
successen wordt ingezet als middel om de bekendheid 
over onze gezamenlijk doelen en projecten te 
vergroten en de effecten van de gezamenlijke aanpak 
te laten zien. De resultaten van onze inspanningen, 
voor inwoners, medewerkers, studenten en 
vrijwilligers, staan daarbij centraal. Op deze manier 
willen we meer partijen enthousiasmeren om zich 

bij het netwerk aan te sluiten (verbreding van het 
netwerk). Hiervoor wordt de website van de HCA ZWF 
beter ingezet en onder de aandacht gebracht. 
Daarnaast gaan we ook het netwerk structureler 
informeren. Dit doen we door het inzetten van de 
‘Flever Community’, een platform waar makkelijker 
wordt om te netwerken en kennis te delen. Ook wordt 
het bestuurlijk netwerk van de HCA ZWF per kwartaal 
geïnformeerd over de voortgang en belangrijke 
ontwikkelingen. 

 3.   Communicatie
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 5.   Financiën

18 19

De begroting van de HCA ZWF wordt tripartiet 
gefinancierd. In beginsel leveren alle partners een 
‘in kind' bijdragen voor de netwerkbijeenkomsten. 
Daarnaast zijn er financiële middelen nodig om de 
HCA ZWF te faciliteren en te monitoren. 
De Provincie financiert de regionale strategische 
personeelsplanning. Ook worden de rijksmiddelen die 

Flever ontvangt efficiënter ingezet voor de HCA ZWF. 
Tot slot is er een aanvraag ingediend bij het Regionaal 
Werkbedrijf Flevoland voor het faciliteren van de HCA 
ZWF. Hierover worden nog gesprekken gevoerd. De 
eerste maanden van 2023 worden gebruikt om de 
financien rond te krijgen.

Het succes van de HCA ZWF valt of staat met 
goede samenwerking en het inregelen van de 
juiste governance en organisatiestructuur om deze 
samenwerking vorm te geven. Daarbij houden 
we de lijn aan van het actieplan 2021 – 2022. We 

zetten in om de samenwerking en netwerksturing 
te verduidelijken en te vereenvoudigen. Dit 
is een continu proces. Per onderdeel van het 
samenwerkingsverband wordt weergeven wat in 2023 
wordt verbeterd: 

 4.   Governance en organisatie

Operationele netwerken 

Verbeterpunten samenwerking
 Namen netwerken zijn in lijn gebracht met de thema’s van de HCA ZWF: instroom, behoud en anders 

organiseren 
 Online communitytool voor kennisdeling en om de netwerken beter te faciliteren, waardoor deelnemers 

naar eigen behoefte en expertise bij bijeenkomsten aan kunnen sluiten en kennis kunnen uitwisselen 
 De operationele netwerken krijgen heldere opdracht vanuit de sectortafel waarvoor ze in 2023 aan te lat 

staan 
 Ambassadeurs worden opnieuw benoemd en houden vinger aan de pols bij de netwerken op de voortgang 

van hun opdracht
 Ambassadeurs halen knelpunten op bij de netwerken en agenderen dit bij de sectortafel

Sectortafel Zorg en Welzijn 

Verbeterpunten samenwerking
 Sectortafel voert regie op het actieplan 2023 en de genoemde projecten
 Er worden vijf bijeenkomsten georganiseerd, waarvan 4 digitaal en 1 fysiek  
 Streven naar een behapbare tafel met minder deelnemers door bijvoorbeeld één vertegenwoordiger 

per branche, onderwijssector of overheid. De vertegenwoordiger zorgt voor afstemming met collega 
organisaties 

 Heldere verbinding met het RWF door linkin pin, heldere positionering van het schakelteam Zorg en 
Welzijn bij actielijn 1 – instroom en extra ondersteuning. 

Bestuurlijk netwerk

Verbeterpunten samenwerking
 Ontvangt na iedere sectortafel bijeenkomst een bestuurlijke update 
 Jaarlijks een bestuurlijke bijeenkomst over de voortgang en om kennis uit te wisselen 
 Op verzoek van het bestuurlijk netwerk kan een inspiratiesessie worden georganiseerd onder leiding van 

een gespreksleider 



Deze uitgave is opgesteld en vormgegeven door Flever. 
De inhoud is in overleg met alle betrokken partijen opgesteld.  2023 


