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Zorg en Welzijn raken ons allemaal!
Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met
aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch
arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiden. Bij Transvorm zijn circa 200 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten.
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Zorg en Welzijn raken ons allemaal!
De sector zorg en welzijn stond in 2017 meer dan ooit in de belangstelling.
Talloze publicaties vroegen aandacht voor ontwikkelingen in de sector en
de personele tekorten stonden steeds meer centraal. Eens te meer werd
duidelijk hoe belangrijk goed opgeleide professionals zijn om goede
Zorg en Welzijn voor alle Brabanders mogelijk te maken.

Voor de sector en de personeelstekorten is er dus genoeg
media-aandacht. Maar er is gelukkig ook volop actie ondernomen. Twee acties springen daar met kop en schouders
bovenuit. Op de eerste plaats het actieprogramma Zonder
Zorg 2020. Ruim 100 Brabantse zorg- en welzijnsinstellingen
hebben het actieprogramma ondertekend. Zonder Zorg 2020
vormde het startpunt voor een breed scala aan acties en
activiteiten om de opleidingscapaciteit te versterken en de
instroom in de Zorg- en Welzijnsopleidingen (mbo en hbo) te
verhogen. In 2018 worden deze activiteiten per regio verder
geconcretiseerd in Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten
(RAAT).
In samenhang met dit actieprogramma is ook het
SectorplanPlus ontwikkeld. Met dit plan worden zorgen welzijnsorganisaties financieel ondersteund om door
scholing een extra impuls te geven aan de instroom van
nieuwe medewerkers in hun organisatie. Transvorm heeft voor
de zorg- en welzijnsinstellingen in Noord-Brabant ruim 48
miljoen beschikbaar gekregen.
Uiteraard gingen naast deze bijzondere acties ook de
reguliere activiteiten gewoon door. Met een ruim aanbod
aan producten en diensten zijn de bij Transvorm aangesloten
organisaties ondersteund om de personeelsvoorziening en
opleiding van de medewerkers te versterken. Voor een volledig
overzicht verwijs ik u graag naar de website van Transvorm.

Ook voor Transvorm zelf was 2017 een spannend jaar. Na
een zorgvuldige voorbereiding zijn we per 1 januari 2017
gestart met een nieuw aansluitingsmodel. Flexibiliteit
staat daarbij voorop. Organisaties hebben de mogelijkheid
om naast een basisaansluiting te kiezen voor één of meer
activiteitenpakketten die het best aansluiten bij hun
behoeften. In samenhang daarmee is ook de organisatie
van Transvorm aangepast en versterkt. Eind 2017 bleek dat
deze aanpassingen zeer goed hebben uitgepakt. Het aantal
aangesloten organisaties is op het moment van schrijven
met ruim 25% gegroeid tot meer dan 200.
Uiteraard ben ik als directeur/bestuurder blij met de behaalde
resultaten. Maar dat betekent geenszins dat we op onze
lauweren gaan rusten. Naar verwachting zullen de tekorten
de komende jaren verder toenemen en zullen we alle zeilen
moeten bijzetten om de personeelsvoorziening in de sector
op niveau te houden. Daarvoor is de inzet van alle partijen
nodig. Transvorm kan daarbij ondersteunen, faciliteren en
coördineren.
Het is nodig en de moeite waard. Want Zorg en Welzijn raken
ons allemaal.
Piet Verrijt
Directeur/bestuurder
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 Actieprogramma Zonder Zorg 2020 zonderzorg2020.nl
Zonder Zorg 2020 is een krachtenbundeling in actie tegen de
personeelstekorten in Zorg en Welzijn. Op ZonderZorg2020.nl
vindt u hoe en met wie we samenwerken, welke acties we
ondernemen en welke bijeenkomsten er op onze agenda staan.
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Verhogen van
de instroom- en
opleidingscapaciteit

20% meer aangesloten organisaties
2016
163
2017
200

 Arbeidsmarkt in Beeld
Op transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl vindt u up-to-date en
interactieve datavisualisaties over onderwerpen gerelateerd
aan de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in Noord-Brabant.
Ook kunt u eenvoudig benchmarken tussen verschillende
regio’s en branches. Daarnaast verschijnen regelmatig themaartikelen waarin arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken
verder worden uitgediept.

Vergroten van
de opleidingsmogelijkheden
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Positief beïnvloeden Verhogen van
loopbaankeuze van het opleidingsjongeren
rendement
Bieden van een aantrekkelijke
werkomgeving en werkklimaat

89 zorg- en welzijnsorganisaties ondertekenden
de intentieverklaring.
Zonder Zorg 2020 was mede de basis voor SectorplanPlus.

SectorplanPlus

sectorplanplus.nl

Financiële ondersteuning zorg- en welzijnsorganisaties om via
scholing een extra impuls te geven aan de instroom van nieuwe
Facebook Zorg- medewerkers. Tot 2021 is voor Noord-Brabant 48 miljoen euro
extra beschikbaar.
medewerkers
Brabant
3.000

  Social Media-volgers
Twitter
1.582

1

LinkedIn
724

 Campagne 'Kies voor Zorg en Welzijn'

 Websites
Transvorm.org
28.458
bezoekers

Zorgtopbanen.nl
10.936
bezoekers

Transvorm
nieuwsinkaart.nl
7.215 bezoekers 

 Digitale nieuwsbrieven
Transvorm
Nieuws in Kaart
556 ontvangers

Transvorm
NieuwsImpuls
2.011 ontvangers

BrabantZorg.Net
Aantal
Bezoeken1.215.129
Bezoekers473.415
Vacatures (2017)
12.411

 Sterk in je werk 

Vacatures per kwartaal
Q12.715
Q23.099
Q33.250
Q43.347


sterkinjewerk.nl

Project om mensen voor de sector zorg en welzijn te behouden
of binnen te halen. De inzet is om mensen door loopbaanoriëntatie weerbaarder en wendbaarder op de arbeidsmarkt te
maken, wat de kans op werkbehoud of nieuw werk vergroot.

743 aanmeldingen

429 gesprekken

De najaarscampagne 'Kies voor Zorg en Welzijn' had als doel
scholieren te enthousiasmeren om naar een open dag te gaan
van een opleiding in Zorg of Welzijn.
Huis-aan-huiskrant
912.000 kranten
bezorgd in NoordBrabant

Instagram berichten
Teun Peters / Smoare
220.000 weergaven
30.000 likes

Video's Teun Peters
en Tommie Niessen
325.000 weergaven

Facebook berichten
Tommie Niessen/
Heel Holland Zorgt
350.000 weergaven

Snapchat Smoare
70.000 weergaven

Nieuwsbrieven
200 decanen Brabantse
middelbare scholen

 Samen aan Zet
Ontwikkeling flexibele combi-opleiding Verzorgende 3 IG en
MZ, in samenwerking met branches VV&T en Gehandicaptenzorg en Summa College in regio Eindhoven.
Orientatiebijeenkomsten
Aantal6
Deelnemers356

Sollicitaties
Aantal  190

Aanstellingen
Aantal 
74
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Over Transvorm

6 redenen om aan te sluiten bij Transvorm
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 en publiceren die online en via publicaties als
Arbeidsmarkt in Kaart en Onderwijs in Kaart. Waar nodig
voeren we samen concrete acties uit. Voorbeelden hiervan
zijn: Zonder Zorg 2020 en regionale wervingsacties.
2. 
We ontwikkelen concrete producten, diensten en
instrumenten.
	
Voorbeelden zijn: BrabantZorg.Net, Transvorm Loopbaan
Portal (TLP), digitaal dashboard Arbeidsmarkt in Beeld,
Transvorm Talent Center (TTC), Zorgtopbanen en Sterk in je
werk.
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 blijven we allemaal op de hoogte van de
laatste kennis en inzichten.
4. We zorgen voor inhoudelijke en praktische innovatie en
vernieuwing van HR- en arbeidsmarktbeleid.
	Voorbeelden zijn: activiteiten op het gebied van Strategische
Personeelsplanning, Strategische Opleidingsplanning en
Duurzame inzetbaarheid. We ondersteunen initiatieven op
het gebied van sociale en technologische innovatie.

Transvorm
Spoorlaan 171 04
5038 CB Tilburg
Postbus 4275
5004 JG Tilburg
T 088 144 40 00
E info@transvorm.org
I www.transvorm.org

5. We vormen een schakel naar de landelijke en regionale
gremia.
	Transvorm is één van de 14 regionale werkgeversverbanden
in Nederland (verenigd in RegioPlus) die zich inzetten voor
de sector zorg en welzijn bij ministeries en de politiek.
Daarmee kan de regio een krachtig geluid door laten klinken
op landelijk niveau.
6. 
We bieden flexibele aansluitingsmogelijkheden, voor
een optimale keuzevrijheid.
	
Onze producten, diensten en activiteiten bundelen we,
naast een basisaansluiting, in vier activiteitenpakketten:
• Werving
• Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning
• Strategisch HRM en HRD
• Duurzame inzetbaarheid

Onze organisatie
Bevlogen en inspirerend doen we ons werk. We onderzoeken,
leggen verbanden, trekken conclusies en delen die met u op
allerlei manieren: magazine InVorm, netwerken, workshops,
lezingen en leergangen, rapportages, nieuws-brieven, kenniswebsites en (besloten) communities.
Maar het liefst hebben we persoonlijk contact met de bij
ons aangesloten en geïnteresseerde organisaties. 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.
Hebt u een vraag of interesse in aansluiten bij Transvorm?
Neem contact op met de strategisch adviseur voor uw regio:
transvorm.org/over-transvorm/medewerkers.
Lees meer en bekijk de product- en tarievenkaart
voor 2018 op transvorm.org/aansluiten.
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Transvorm is het samenwerkingsverband van werkgevers
in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met
de aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een
regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van
strategisch arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid, opleiding en
imago.

