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Publieksjaarverslag
Transvorm is een samenwerkingsverband van ruim 270 werkgevers in zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor
en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van de vraagstukken op de
arbeidsmarkt. Met als doel om de personeelsvoorziening in de sector in balans te brengen en te houden. Dit
publieksjaarverslag geeft een indruk van onze activiteiten in 2021.
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Terugblik en Inspiratie

Programma's

2021 was een bewogen jaar, waarin het golfde van tijden
mét naar tijden zonder corona. De impact daarvan zag en
voelde de maatschappij, en zorg en welzijn in het bijzonder.
Onze sector stond haast dagelijks in de schijnwerpers – met
goed en slecht nieuws. Een onderliggende crisis tekende
zich scherper af dan ooit: het structurele arbeidstekort.
We zien dat in het record aantal van 21.642 vacatures op
BrabantZorg.Net.
Met het tekort aan arbeid moeten we leren omgaan.
Tegelijk slijpt het de geesten, geeft creativiteit en de wil tot
samenwerking. Niet eerder zagen we zoveel vernieuwende
coalities gesmeed en namen zoveel organisaties deel aan
de netwerken en activiteiten van Transvorm, om samen te
werken aan het arbeidsmarktvraagstuk.
Die animo ondervonden we ook in de Brabantbrede
innovatieprogramma’s die we in 2021 lanceerden. Zo
zag het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals het
levenslicht: een programma waarin de sector met het
voltallige beroepsonderwijs (mbo en hbo) in Brabant samen
werkt aan het behoud van leerlingen en professionals. En
eind 2021 startte het innovatieprogramma HIS-I, om onder
druk van het toenemend tekort werkelijk anders te gaan
leren, werken en organiseren.
In dit publieksjaarverslag treft u een bloemlezing van
alle activiteiten aan. Als terugblik én inspiratie voor de
samenwerking die we ook in de komende jaren voortzetten
met de aangesloten organisaties en betrokken partijen.
Want de vraagstukken zijn divers en kennen geen antwoord
op de korte termijn. Visie, lef, uithoudingsvermogen en
eensgezindheid blijven nodig voor een aantrekkelijke,
gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt van zorg
en welzijn.

Koen de Hond
Directeur/bestuurder

 Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals
In mei 2021 startte het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals, met acties van 28 deelnemende organisaties.
Gedurende vier jaar monitoren en evalueren we de acties en
schaven ze bij, volgens de methode van het actieleren: samen
gestructureerd experimenteren om oplossingen en verbeteringen
te ontdekken. Uitstroomonderzoek en interviews leveren cijfers,
feiten en verhalen. Aansluiten bij het programma kan nog.
Meer in de voortgangsbrochure.

Miranda van Miert (Bravis ziekenhuis):
“Regionale samenwerking is essentieel. Een groot voordeel
van het actieprogramma is dat je constant waardevolle
inzichten en meetbare gegevens krijgt. Het voelt goed om
een behoudsactie uit te rollen met een leerteam aan je zijde.
We wisselen ervaringen uit, denken met elkaar mee, dagen
elkaar uit en leren veel van elkaar.”
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 Innovatieprogramma Health Innovation
School – Implementation

Organisaties innoveren om meerwaarde te bieden en
toekomstbestendig te zijn. De praktijk van het implementeren
en opschalen van (sociale en technologische) innovaties
is weerbarstig. 39 zorgvernieuwers nemen deel aan de
Health Innovation School – Implementation (HIS-I) : een
inspirerend programma met kennis, expertise, voorbeelden en
praktische handvatten. De deelnemers werken aan een eigen
implementatievraagstuk en betrekken daar hun eigen team bij.
Zo ontwikkelen ze het innovatieve vermogen van hun organisatie.
Een initiatief van Transvorm, Care Innovation Center, Zorg aan
Zet en Coöperatie Slimmer Leven.
Nicole Koopmans (Mijzo):
“De groei van complexe zorg in relatie tot de verwachte
inkrimping van zorgmedewerkers houdt ons enorm bezig.
Sociale en technologische innovatie ondersteunt de
medewerkers, verbetert de kwaliteit van zorg en ook het
comfort en de zelfredzaamheid van cliënten. HIS-I biedt een
programma met veel middelen, ideeën en inspiratie voor
mijn project. En als ik er nu niets aan heb; dan wel bij een
volgend project.”

Samenwerkingen
We ondersteunen en ontwikkelen mooie initiatieven op het
gebied van bijvoorbeeld organisatie, innovatie, werving en
ontwikkeling.

Zorgacademie
De Zorgacademie Midden-Brabant realiseert oplossingen voor
de arbeidsmarkt in onderwijsvernieuwing, een leven lang leren,
toeleiding, en behoud van professionals.
In december 2021 stelde de Zorgacademie twee projectleiders
aan die samen met de programmamanager van Transvorm de
projecten vormgeven. Het Regionaal Corona Crisis Overleg
Opleiden zorgt voor afstemming tussen onderwijs en werkgevers.

Ziekenhuizen in FZO-verband
In september 2021 startten negen ziekenhuizen in Noord-Brabant
met het actieprogramma Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO). Elk
ziekenhuis met een eigen actieplan om de opleidingsinspanning
te behalen volgens het landelijk ramingsmodel. Met aandacht
voor meer opleiden, verhoging van het rendement en voor
behoud van gediplomeerden.
De samenwerking van FZO met Transvorm richt zich op het
voorkomen van uitval tijdens de opleiding, behoud, innovatie,
ontwikkeling van medewerkers en onderzoek naar een flexibele
schil van zorgmedewerkers.

Sectorale RAAT Zuidoost
In het sectorale Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) in
Zuidoost-Brabant zijn alle branches vertegenwoordigd. Het RAAT
kent drie ontwikkellijnen: samen slimmer ontwikkelen, samen
slimmer aantrekken en samen slimmer organiseren.
In september 2021 kreeg de regio een Europese subsidie voor een
drietal projecten, om innovatieve oplossingen en versnelling van
de ambities te realiseren. Daarnaast is een nieuwe werkstructuur
vastgesteld.
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Corona

 Arbeidsmarkt in Beeld

Extra handen voor de zorg, coronabanen en
verder na de crisis

Ruim 6300 paar handen werkten tijdens de coronapandemie
via Extra handen voor de zorg. De crisisorganisatie werd opgezet
om de personeelsvraag van zorgorganisaties te verbinden met
het aanbod van mensen die de zorg wilden ontlasten. In NoordBrabant lag de coördinatie bij Transvorm.
Minister Helder (Ministerie van VWS):
“De afgelopen twee jaren zijn heel heftig geweest. Toch stonden
we er, met elkaar. Dat is iets om trots op te zijn. Het programma
Extra handen voor de zorg heeft daar een mooie bijdrage aan
geleverd.”

Op ons arbeidsmarktdashboard verschenen 13 nieuwe
publicaties over actuele arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken.
In de publicatie Zij-instroomtrajecten: kansen, bevindingen
en praktijkvoorbeelden koppelen we praktijkvoorbeelden aan
bevindingen uit onderzoeken.

 Sterk in je werk 
Ook in 2021 hebben medewerkers en mensen die in zorg en
welzijn willen werken een Sterk in je werk-traject doorlopen
met één van de dertien loopbaancoaches in Noord-Brabant. Een
traject bestaat uit maximaal twee gesprekken en toegang tot de
testen in het Transvorm Loopbaan Portal om inzicht te krijgen
in talenten, drijfveren en inzetbaarheid.

1.183

Producten en diensten

eerste
gesprekken

Ik Zorg. Contactpunt
Het Ik Zorg. Contactpunt is er voor persoonlijk advies aan
geïnteresseerden in een baan of opleiding in zorg en welzijn, met
vestigingen in Microlab in Eindhoven en op Landgoed Vrederust
in Halsteren. Uit een enquête onder bezoekers aan een Ik Zorg.
Contactpunt bleek dat 80% vervolgacties ondernam en zich
verder verdiepte in de sector. 59% solliciteerde bij een zorg- en
welzijnsorganisatie.

597

gesprekken

354

bezoekers
aan 4 Ik Zorg.
kansenmarkten

328

deelnemers
aan 23 Ik Zorg.
webinars

Bezoeker Ik Zorg. Contactpunt:
“Fijne uitleg gekregen, goede tips en handige links zodat ik
veel wijzer ben geworden en inmiddels steeds beter weet welke
richting ik op wil!”

204

tweede
gesprekken

179
testen

Vacturesite BrabantZorg.Net
Aantal
Unieke bezoekers 454.000
Bezoeken1.184.000
Pagina's5.700.000

Geplaatste vacatures
2018	
13.080
2019	
18.398
2020	 19.940
2021	 21.642
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 Transvorm Talent Center
Het Transvorm Talent Center is een online sollicitatie- en
matchprogramma waarmee werkgevers en geïnteresseerden
elkaar kunnen vinden.

1.482

nieuwe kandidaten

450

assessments

218

sollicitaties

715

deelnemers Oriëntatieprogramma ‘Past de zorg bij jou?’

SectorplanPlus
Zorg- en welzijnsorganisaties vroegen voor het vierde tijdvak
van SectorplanPlus weer subsidie aan voor het opleiden van

 Inspiratiesessie Werk van de toekomst
Tijdens de inspiratiesessie voor bestuurders Werk van de
toekomst op 1 juli 2021 sprak futurist en trendwatcher Tony
Bosma met Thom Rutten (Fontys), Pascale Voermans (SGE), Bianka
Mennema-Vastenhout (Bravis), Cecile Stallenberg (Dichterbij)
en Angela Kallewaard (WVO Zorg) over de arbeidsmarkt van de
komende vijf tot tien jaar.
Een initiatief van Viazorg, Zorg aan Zet, Care Innovation Center,
Coöperatie Slimmer Leven, Provincie Noord-Brabant en
Transvorm.

Transvorm Loopbaan Portal
Het Transvorm Loopbaan Portal (TLP) is een complete
loopbaanomgeving voor medewerkers van Brabantse zorgen welzijnsorganisaties. Afgelopen jaar maakten 1144
medewerkers gebruik van TLP.
Charlotte Beerens (Vitalis WoonZorg Groep):
“Het TLP helpt medewerkers om op een positieve manier in
beweging te komen. Het geeft inzicht en sluit aan bij ieders
niveau.”

medewerkers. Scholing draaide om nieuwe instroom, om- of
opscholing binnen de organisatie en scholing van praktijk- of
werkbegeleiders.
Novadic-Kentron:
"Investeren is essentieel voor de cliënt, de professional en de
organisatie. Professionaliteit wordt gedragen door waarden en
normen, door persoonlijke opvattingen over het vakgebied en
de kleur die je daaraan geeft als individu maar ook als team.
Dat vraag om meer dan opleiden."

 Wendbaar aan het werk Plus
Duurzame inzetbaarheid stevig op de agenda zetten met
Wendbaar aan het werk Plus. 23 organisaties gingen de
uitdaging aan met een interventie op organisatie-, team- en/of
medewerkersniveau. Met resultaat. De interventies en methodes
leest u in de slotpublicatie.
Een initiatief van CNV, Transvorm, Zorg aan Zet, WGV en WZW.
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Organisatie
 Aangesloten organisaties
2018

Raad van toezicht en raad van advies
223

2019

247

2020

258
278

2021

 Bijeenkomsten en activiteiten

139

bijeenkomsten

2.291 deelnemers

 Intensivering afstemming onderwijs
Het onderwijs in de regio is betrokken bij de netwerken en
projecten van Transvorm. Er vindt samenwerking op projectbasis
plaats, maar de afstemming tussen beroepspraktijk en -onderwijs
kan intensiever. Daarom stelden we een ‘aandachtsfunctionaris
onderwijs’ aan, om informatie op te halen en regio-overstijgende
initiatieven op te pakken. De nadruk ligt in eerste instantie op
flexibel opleiden voor volwassenen: Leven Lang Leren.

De raad van toezicht bestond ook in 2021 uit: Gijsbert van Herk
(Staedion), Jacomine Ravensbergen (Avans) en Inge de Wit
(Streekziekenhuis Koningin Beatrix). Lid van de raad van advies
zijn: Marianne Acampo (St. Anna Zorggroep), Ruud Dijkers (TWB),
Brigite van Haaften (Prisma), Marjolein Jaquet (Arons Zorg) en
Pascale Voermans (SGE).
Toegetreden tot de raad van advies zijn: Karin van Esch (Thebe),
Philip van Hout (Breederzorg) en Els Govers (GGZ Westelijk NoordBrabant). We namen afscheid van Wilma de Jong (1 april 2021),
Marijke Megens (1 februari 2021) en Ino Cornel (31 december
2020).

6 redenen om aan te sluiten bij Transvorm
1. S amen werken aan een beter functionerende
arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.
2. O
 nderzoek en ontwikkeling van concrete producten,
diensten en instrumenten.
3. E en netwerkorganisatie en kenniscentrum van en voor
werkgevers.
4. I nhoudelijke en praktische vernieuwing van HR- en
arbeidsmarktbeleid.
5. E en schakel richting landelijke en regionale partijen.
6. F lexibele aansluitingsmogelijkheden, voor een optimale
keuzevrijheid.

Transvorm
Spoorlaan 171 04
5038 CB Tilburg
Postbus 4275
5004 JG Tilburg
T 088 144 40 00
E info@transvorm.org
I transvorm.org
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Lees meer over Transvorm en bekijk de product- en
tarievenkaart op transvorm.org/aansluiten.

