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Publieksjaarverslag
Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant.
Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een evenwichtige arbeidsmarkt binnen zorg
en welzijn. Met het publieksjaarverslag geven we u een indruk van onze activiteiten in 2018. Het volledige
activiteitenoverzicht vindt u op transvorm.org/over-transvorm.
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De kracht van de regio!
Samen met onze aangesloten organisaties haalden
we in 2018 alles uit de kast. We stonden meer dan
ooit in de actiestand om antwoorden te vinden op
belangrijke vragen: hoe zorgen we voor voldoende
nieuwe medewerkers in de sector zorg en welzijn die
goed zijn toegerust op hun taak? En hoe behouden
we de medewerkers die al bij ons werken?
Om als sector nu en in de toekomst goede zorg te kunnen
blijven bieden, is het belangrijk om antwoorden te vinden
op bovenstaande vragen. Dit gebeurde bijvoorbeeld door
het opstellen van Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten
(RAAT’s), die in 2018 in de 4 arbeidsmarktregio’s zijn opgesteld
en gepresenteerd. De actieplannen vormden het startpunt voor
een breed scala aan acties en activiteiten om onder meer de
instroom en opleidingscapaciteit te versterken en te verhogen.
De uitvoering van de actieplannen kon worden ondersteund
met de financiële middelen vanuit het SectorplanPlus. In totaal
is in Noord-Brabant ruim 48 miljoen beschikbaar.
Naast de acties gericht op instroom is in 2018 ook behoud
steeds meer centraal komen te staan. In 2018 verlieten
opnieuw zo’n 7.200 medewerkers in Noord-Brabant de zorg.
Een deel daarvan komt mogelijk als zzp’er terug, maar ook
dat is ongewenst. Het is gewoonweg onaanvaardbaar dat zo
veel medewerkers jaarlijks teleurgesteld weggaan bij hun
werkgever. Met concrete projecten en acties als ‘Sterk in je
Werk’ en 'Wendbaar aan het werk’ is samen met aangesloten
organisaties een start gemaakt om de uitstroom in te dammen.
De komende jaren zullen deze activiteiten verder worden
uitgebouwd.
Uiteraard gingen ook de reguliere activiteiten gewoon door.
Voor een volledig overzicht verwijs ik u graag naar de website
van Transvorm: transvorm.org.

Een belangrijke opsteker bij al deze activiteiten is dat de
samenwerking in de regio sterk is toegenomen. Binnen
de vele initiatieven en activiteiten van Transvorm weten
zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs elkaar steeds
beter te vinden. Het aantal aangesloten organisaties is in
2018 weer verder doorgegroeid tot 223. Ook worden de
activiteiten van Transvorm gewaardeerd. In het jaarlijks
tevredenheidsonderzoek kreeg Transvorm een 7,7. In dit
publieksjaarverslag proberen we een korte indruk te geven
van de resultaten die we samen hebben behaald.
De samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties en het
onderwijs hebben we de komende jaren hard nodig, want
duidelijk is dat er nog veel moet gebeuren. De personele
tekorten, de toepassing van technologie en de noodzaak
om ‘anders’ te werken zullen de komende jaren het uiterste
vergen van de aangesloten organisaties. De overtuiging is dat
de oplossingen daarvoor op regionaal niveau liggen. Dáár
moet zorg en welzijn worden aangeboden en dáár wonen,
leren en werken de mensen die de zorg moeten leveren.
De kracht ligt in de regio!
Piet Verrijt
Directeur/bestuurder

2018 in het kort
 Aangesloten organisaties
2016

 Sterk in je werk 
163

2017

200
223

2018

 Bijeenkomsten

250 bijeenkomsten

3.700 deelnemers

 Arbeidsmarkt in Beeld

Op transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl verschenen 19 nieuwe
publicaties over actuele arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken, naast de meest actuele cijfers over de arbeidsmarkt
van zorg en welzijn in Noord-Brabant.

 Websites
Transvormnieuwsinkaart.nl
3.446 unieke bezoekers 

Geplaatste vacatures
7.421
2016
12.411
2017
13.080
2018

Transvorm
NieuwsImpuls
1.960 ontvangers

Transvorm
Nieuws in Kaart
567 ontvangers

 Magazine InVorm
In het magazine InVorm komen ontwikkelingen in zorg en
welzijn op een toegankelijke manier aan de orde.

3

Medewerkers1.158
Loopbaangesprekken 363

 Transvorm Talent Center

300 sollicitanten

70 aanstellingen

Oplage:

Het Transvorm Loopbaan Portal werd vernieuwd. Het accent ligt
nu op inzetbaarheid en behoud. Afgelopen jaar maakten 1.400
medewerkers gebruik van het Transvorm Loopbaan Portal.

transvormloopbaanportal.nl

SectorplanPlus

 Digitale nieuwsbrieven

Edities:

Deelnemende organisaties51
Activiteiten97

Transvorm Loopbaan Portal

BrabantZorg.Net
Aantal
Bezoekers350.000
Bezoeken994.951
Vacatures (2018) 13.080

Sterk in je werk-week
De Sterk in je werk-week
werd voor de eerste keer georganiseerd. Een week vol
activiteiten speciaal voor zorg- en welzijnsmedewerkers die
hun werk goed, gezond en met plezier willen blijven doen.

Een online sollicitatieprogramma, inclusief Talentpool, waarmee werkgevers en geïnteresseerden in zorg en welzijn elkaar
kunnen vinden. Talent en ervaring staan centraal, niet de
kwalificaties.

transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl

Transvorm.org
34.000 unieke bezoekers

sterkinjewerk.nl

De gratis Sterk in je werk-loopbaantrajecten zijn bedoeld voor
medewerkers die (weer) in zorg en welzijn willen werken of
willen blijven. In 2018 meldden 1.151 mensen zich aan voor
Sterk in je werk.

1.400

sectorplanplus.nl

Financiële ondersteuning voor zorg- en welzijnsorganisaties
om via scholing een extra impuls te geven aan instroom van
nieuwe medewerkers.

Tijd
vak

Financiële

Opleidings-

Werk-

ondersteuning

trajecten

gevers

1
2
3

€ 11,2 mln. (toegekend)

8.055
9.298
17.060

177
177
173

€ 11,9 mln. (toegekend)
€ 21 mln. (aangevraagd)

 Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

 Week van Zorg en Welzijnweekvanzorgenwelzijn.nl

Iedere regio in Noord-Brabant heeft in 2018 één of meerdere
RAAT’s opgesteld. In een RAAT staan de ambities om de personele tekorten binnen de sector zorg en welzijn te bestrijden.
Transvorm had een coördinerende en ondersteunende functie.
De RAAT’s liggen aan de basis van SectorplanPlus.

Aantal
Deelnemende organisaties 55
Locaties200

Huis-aan-huiskrant
Regionale edities
4
Oplage	900.000
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Over Transvorm

6 redenen om aan te sluiten bij Transvorm

4. We zorgen voor inhoudelijke en praktische vernieuwing
van HR- en arbeidsmarktbeleid.
	Zo organiseren we activiteiten op het gebied van werving,
selectie, strategische personeelsplanning, strategische
opleidingsplanning en duurzame inzetbaarheid. We
ondersteunen initiatieven op het gebied van sociale en
technologische innovatie.

1. We werken samen met u aan een beter functionerende
arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.
	
We zorgen voor actuele en inzichtelijke informatie over de
arbeidsmarkt. Waar nodig voeren we samen concrete acties

5. We vormen een schakel richting landelijke en regionale
partijen.
	
Transvorm is één van de 14 regionale werkgeversverbanden
in Nederland (verenigd in RegioPlus) die zich inzetten voor

uit. Voorbeelden hiervan zijn de regionale actieplannen
(RAAT) en wervingsacties.

de sector zorg en welzijn bij ministeries en de politiek.
Daarmee kan de regio een krachtig geluid door laten klinken
op landelijk niveau.

2. We doen onderzoek en ontwikkelen concrete producten,
diensten en instrumenten.
	
Voorbeelden zijn: BrabantZorg.Net, Transvorm Loopbaan
Portal (TLP), Transvorm Talent Center (TTC), Sterk in je werk
en Arbeidsmarkt in Beeld.
3. We zijn een netwerkorganisatie en kenniscentrum van en
voor werkgevers.
	
We organiseren bijeenkomsten, symposia en netwerken
voor en met bestuurders, managers en professionals in HR en
opleiden. Zo faciliteren we netwerken en blijven we allemaal
op de hoogte van de laatste kennis en inzichten. Kennis
delen we ook op andere manieren, via nieuwsbrieven, het
magazine InVorm, kenniswebsites en communities.

6.
We bieden flexibele aansluitingsmogelijkheden, voor
een optimale keuzevrijheid.
	
Onze producten, diensten en activiteiten bundelen we in
diverse activiteitenpakketten, naast de basisaansluiting:
• Werving
• Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning
• Strategisch HRM en HRD
• Duurzame inzetbaarheid

Contact
Bij voorkeur hebben we persoonlijk contact. Daarom werken
onze strategisch adviseurs ieder in een eigen regio: West-,
Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Ze kennen hun
regio optimaal en zijn het eerste aanspreekpunt.
Neem contact op met de strategisch adviseur voor uw regio:
transvorm.org/medewerkers.
Lees meer over Transvorm en bekijk de product- en
tarievenkaart op transvorm.org/aansluiten.

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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Transvorm is het samenwerkingsverband van werkgevers
in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Bij Transvorm
zijn zo’n 220 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten.
Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm
aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied
van arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid, opleiden en imago.

