
Er verandert veel in de sector zorg en welzijn. Door de veranderingen worden nieuwe  
vaardigheden, kennis en kwaliteiten gevraagd van zorg- en welzijnsprofessionals. Om hierop 
in te kunnen spelen, moeten professionals meebewegen door te blijven leren en opleidingen 
aansluiten op de veranderende vraag. Zodat iedereen de best mogelijke zorg krijgt.

Daarvoor is samenwerking nodig tussen zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijs- 
instellingen en lokale overheden. Deze publicatie brengt de samenwerking tussen  
deze partijen en de resultaten daarvan in de regio Flevoland in beeld.

Samen werken aan  
toekomstbestendige zorg 
en welzijn in Flevoland



In de sector zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar 
in rap tempo op. De nieuwe manier van denken en werken 
vraagt om andere vaardigheden, kennis en kwaliteiten van 
zorg- en welzijnsprofessionals.

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de veranderende 
eisen werken werkgevers, onderwijs en (lokale) overheden 
in Flevoland nauw samen binnen het Zorg- en Welzijnspact.

Het doel: “Door de aansluiting tussen onderwijs, werkveld en  
overheden te verbeteren, zorgen we ervoor dat de regio  

beschikt over zorg- en welzijnsprofessionals met  
de bekwaamheden die nodig zijn.“

Onze ambitie: “Werkgevers, onderwijsorganisaties, gemeenten 
en andere relevante partijen versterken elkaar ten behoeve van de 

cliënten, medewerkers en studenten. Door structureel en  
strategisch samen te werken wordt een duurzaam leefbare regio 
gerealiseerd, waarin welzijn preventief wordt ingezet en indien  

nodig kwalitatief goede zorg wordt geleverd.”

Deelnemende partijen

Het Zorg- en Welzijnspact Flevoland is een dynamisch 
platform. Deelnemers aan dit platform werken door heel 
Flevoland aan ideeën en activiteiten, die moeten leiden  
tot zorg- en welzijnsprofessionals die voldoen aan de 
verwachtingen en eisen van het werkveld.

Het samenwerkingsverband kenmerkt zich door de com- 
pacte schaal en de korte lijnen tussen de verschillende  
organisaties. Regionale zorg- en welzijnsaanbieders, 
onderwijsinstellingen en overheden zoeken elkaar op  
en werken gezamenlijk aan vraagstukken op het raakvlak  
van zorg, welzijn en onderwijs. 

Werkgeversorganisatie Zowelwerk ondersteunt en  
faciliteert. Vanuit de energie die ontstaat door deze  
samenwerking ontstaan concrete ideeën en acties.

Wat is het Zorg- en Welzijnspact?

“Goede samenwerking ontstaat niet vanzelf maar 
als die er eenmaal is, wordt veel mogelijk.”
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Deelnemers aan het woord

Jan Krol,  
Woonzorg Flevoland

Met het Zorg- en Welzijnspact hebben 
we een slagvaardig instrument in 
antwoord op vragen die momenteel 
spelen binnen zorg, welzijn en onderwijs. Men kent 
elkaar; de lijnen zijn kort. En een mooi neveneffect 
is dat waar nodig of zinvol, het gemakkelijker is el-
kaar te vinden buiten het Zorg- en Welzijnspact om.

Mildred Antonius, 
Zowelwerk

De deelnemers aan het regionale 
Zorg- en Welzijnspact hebben het lef 
om gezamenlijke vragen te verkennen 
en benoemen. En die in onderling vertrouwen aan 
te pakken. De energie die daarbij ontstaat, leidt tot 
concrete en directe resultaten. Zowelwerk onder-
steunt en faciliteert initiatieven onder het Zorg- en 
Welzijnspact. De kernactiviteiten die wij daarbij 
ontplooien zijn informeren, inventariseren, 
verbinden en inspireren.

Marie-Suzan Venema, 
Kwintes Flevoland

Deelname aan het Zorg- en Wel- 
zijnspact Flevoland levert een groot 
netwerk op met korte lijnen. Dat komt 
ook Kwintes ten goede. Door deelname zijn alle 
mensen in de regio te vinden die iets te zeggen  
hebben over het onderwijs dat relevant is voor toe-
komstige medewerkers. Deze relaties zijn belangrijk 
om elkaar werkelijk te begrijpen en te zien hoe je 
met elkaar tot verbeteringen kunt komen.

Maarten Walda, 
ROC Friese Poort

Het Zorg- en Welzijnspact is een van 
de plekken waar wij met het werkveld 
in gesprek gaan over onderwijs- en 
werkveldontwikkeling. De toekomst maken we 
samen. We buigen ons onder andere over het  
‘hoe en wat’ voor onze regio. Deze samenwerking 
lijkt vooral een positief effect te hebben op  
communicatie, draagvlak en motivatie van  
betrokkenen.

Provincie Flevoland,  
gedeputeerde Harold J. Hofstra

“Het is essentieel dat zo veel  
mogelijk jongeren hun opleiding 
afronden. Dat is niet alleen belangrijk voor henzelf 
en hun toekomstperspectief, maar past ook bij de 
toenemende vraag naar zorg. Die opleiding moet 
naadloos aansluiten bij wat werkgevers vragen  
aan vaardigheden. Dat leidt tot een win-win  
situatie: jongeren hebben een krachtiger positie 
in de samenleving en zorgvragers blijven de hulp 
ontvangen die ze nodig hebben.”

Hasib Moukaddim,  
Hogeschool  
Windesheim Flevoland

We moeten met elkaar optrekken en 
elkaar voeden om samen de transfor-
matie voor elkaar te krijgen. Dat kan alleen als er 
sprake is van partnerschap en commitment.  
Hierin hebben we al goede stappen gezet  
door inzicht te krijgen in wat we waarom doen en 
vooral wat we willen in de toekomst.



  
  Themabijeenkomst ‘In contact met de klant’
  In maart 2018 vond de themabijeenkomst ‘In contact met de klant’ 
  plaats. Dit leverde een aantal kritische succesfactoren op voor het 
  maken van contact. Deze factoren worden ingezet bij het opleiden 
  en vormen van medewerkers. Het grootste succes was het 
  gezamenlijk invullen van de workshops door koppels uit werkveld 
  en onderwijs.

  
Werkgroep Inclusieve arbeidsmarkt (SROI)
Werkgevers, onderwijs en Het Werkbedrijf Lelystad onderzoeken 
samen hoe plaatsingen van mensen met afstand tot de arbeids 
markt succesvoller te maken en welke extra mogelijkheden er zijn  

  voor gecontracteerde zorg- en/of welzijnsaanbieders om aan de  
  SROI-verplichting te voldoen.

 Werkgroep Verbeteren verbinding tussen Welzijn,  
 Zorg en Onderwijs 
 Welzijn en zorg buigen zich over een verbeterde verbinding   

  tussen zorg en welzijn. De werkgroep verkent waar zorg en   
  welzijn elkaar momenteel al ontmoeten in de wijk, waar de  
  gaten vallen en waar onderwijs moet aan sluiten.

  Werkgroep Beeldvorming VVT
  Onderwijs, werkgevers in de branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen  
  en Thuiszorg (VVT) en Zowelwerk investeren in het ontwikkelen van  
  onderwijsproducten die aansluiten bij de VVT-branche en in het  
  verbeteren van imago en beeldvorming van de sector bij jongeren.

  Werkgroep Samen leren  
  Onderwijs en werkgevers gaan aan de slag met nieuwe vormen 
  van praktijkleren. Samen willen zij laagdrempelige methodieken 
  en/of trajecten ontwikkelen waarin studenten, vaste medewerkers,  
  cliënten (en hun netwerk) en docenten samen werken, leren en 
  elkaar blijvend inspireren voor kwalitatieve zorgverlening. 

  Kijk op de schatkaart voor een overzicht van resultaten  
  en activiteiten.

  

 Skills lab Hanzeborg 
 In het Skills lab in woonzorglocatie Hanzeborg leren,  
 oefenen en toetsen studenten van de opleidingen Maatschappe- 
 lijke Zorg, Verpleegkunde en Verzorgende van MBO College  

  Lelystad en medewerkers van Woonzorg Flevoland,  
  verpleegtechnische handelingen. 

  Stageroute Zorgtalent 
  Een alternatieve stageroute om eerste jaars hbo-V studenten  
  van Windesheim Flevoland al vroeg kennis te laten maken  
  met de diversiteit van het werkveld. 
 
  Werkplaats Sociaal Domein Flevoland 
  Zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en 
  burgers werken aan een inclusieve samenleving waarin  
  iedereen mee mag en kan doen.

  Wijkleernetwerk Flevoland
  Een leernetwerk rond het werk van (wijk)verpleegkundigen 
  waar ontmoeting plaatsvindt van praktijk, onderwijs en  
  onderzoek ten behoeve van gezamenlijk leren.

  Netwerk regionale arbeidsmobiliteit
  Het Regionaal Netwerk Arbeidsmobiliteit Flevoland is onder- 
  gebracht in de HR-netwerkbijeenkomsten van Zowelwerk.  
  Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan  
  specifieke thema’s, zoals strategische personeelsplanning,  
  arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Fieldlab Almere  
Studenten worden op een innovatieve manier  
opgeleid in de wijk, bij de cliënt, daar waar de vraag is.

Wat hebben we bereikt? 

De deelnemers aan het Zorg- en Welzijnspact Flevoland 
hebben de afgelopen jaren hard gewerkt. Hieronder een 
aantal van de resultaten die zij hebben bereikt:

https://www.youtube.com/watch?v=B7qAtcR7cBY
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iXq5JIaFDLg0P5BRp6NthrYDoms&ll=52.53285009710916%2C5.4918808999999555&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iXq5JIaFDLg0P5BRp6NthrYDoms&ll=52.53285009710916%2C5.4918808999999555&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iXq5JIaFDLg0P5BRp6NthrYDoms&ll=52.53285009710916%2C5.4918808999999555&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iXq5JIaFDLg0P5BRp6NthrYDoms&ll=52.53285009710916%2C5.4918808999999555&z=10


Hoe gaan we verder? 

Flevoland is een provincie van pioniers, zo blijkt ook uit 
de vele initiatieven die onder de paraplu van het Zorg- en 
Welzijnspact zijn ontstaan. Maar er is ruimte voor meer.  
We willen een podium blijven bieden aan nieuwe partners 
en vooroplopende samenwerkingsinitiatieven. In de loop van 
2018 komen alle activiteiten van het Zorg- en Welzijnspact 
onder de paraplu van het Regionaal Actieplan Aanpak  
Tekorten (RAAT). 

De sector zorg en welzijn staat voor een flinke uitdaging.  
We hebben een personeelstekort en het aantal moeilijk  
vervulbare vacatures zal in de toekomst fors stijgen.  
Dit probleem vraagt direct om actie. Met het Regionaal  
Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen we de krachten 
van werkgevers in zorg en welzijn, onderwijs, werkgever- 
servicepunt, gemeenten en zorginkopers. Samen werken  
we hard aan het terugdringen van het personeelstekort.  
De aansluiting met onderwijs is daarbij cruciaal.

Meedoen?
We nodigen u daarom graag uit om met ons mee te werken 
aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor zorg 
en welzijn. Bent u ook op zoek naar verbinding en kennis- 
deling? Wilt u ook werken aan een gezamenlijke agenda 
voor Flevoland? Of heeft u een goed idee en bent u op  
zoek naar samenwerkingspartners? 

Sluit aan bij RAAT! 
Wilt u aansluiten bij RAAT of meer informatie? Mail of bel:
Annick van der Hoeven a.vanderhoeven@zowelwerk.nl  
Tabitha Verduijn-Van Tilburg t.verduijn@zowelwerk.nl
of bel 0320 - 244 259.

Het Zorg- en Welzijnspact Flevoland is een initiatief van:

Voor meer informatie over de initiatie- 
ven onder het Zorg- en Welzijnspact 
neem contact op met:

Mildred Antonius
m.antonius@zowelwerk.nl

Arjen Mostert
a.mostert@windesheimflevoland.nl

Jan Krol
krol@woonzorgflevoland.nl


