- Care2Care Tussenstand Koersen op Kansen, juni 2017
Kenmerken Koersen op Kansen
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Bijna 40 werkgevers zijn aangesloten bij Care2Care

4 Programmalijnen op arbeidsmarktbeleid, werving
van personeel, kwalificeren voor werk in de sector en
duurzame inzetbaarheid
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Landelijk programma zorg en welzijn dat werkt aan een evenwichtige arbeidsmarkt met voldoende goed opgeleid personeel.
Uitgevoerd door Care2Care in Midden-Holland en Holland
Rijnland
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Waardering activiteiten en dienstverlening
aangesloten werkgevers

10
Regionaal dekkend netwerk onderwijs waarbij
diverse landelijke en regionale stakeholders
betrokken zijn

Resultaten gebruikers Koersen op Kansen Care2Care
Belang van aansluiting
Aangesloten werkgevers zijn enthousiast over de toegankelijkheid, slagvaardigheid
en professionele opstelling van Care2Care. Daarbij zijn belangrijke redenen om aangesloten te zijn:
Regionaal arbeidsmarktonderzoek
1 op de 5 werkgevers zet door
uitkomsten regionaal arbeidsmarktonderzoek meer in op behoud
personeel

Week van Zorg en Welzijn
Bij 1 op de 4 werkgevers zijn
medewerkers door de Week van Zorg
en Welzijn trotser op hun eigen
organisatie

▪

Het netwerk

▪

De samenwerking met het beroepsonderwijs

▪

De vacaturesite

▪

Actuele arbeidsmarktinformatie

▪

Ondersteuning op HRM-thema’s als duurzame inzetbaarheid

9 op de 10 aangesloten werkgevers raden het collega-organisaties aan om zich aan
te sluiten bij Care2Care (bij vergelijkbare werkgeversorganisaties ligt dit aandeel op
72%). In het bijzonder om samen invulling te kunnen geven aan de volgende ontwikkelingen in de zorg en welzijn:
▪

Toenemende vraag hoger opgeleid en gespecialiseerd personeel

▪

Flexibilisering personeelsbestand

▪

Nieuwe vormen van regionale (keten)samenwerking

“Care2Care versterkt ons regionale netwerk en vormt een belangrijke bron van
informatie over actuele thema’s in de zorg en welzijn”, een aangesloten
jeugdzorgorganisatie.
“Ik heb Care2Care leren kennen als een dynamische organisatie. Ze besteden
aandacht aan vernieuwende thema’s als social media en organiseren informatieve
bijeenkomsten en congressen”, een aangesloten welzijnsorganisatie.
Wervings- en selectieactiviteiten
Leiden bij meer dan de helft van de
werkgevers tot betere kwantitatieve en
kwalitatieve instroom van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid
Door beleidsmatige aandacht voor
duurzame inzetbaarheid verwacht 1 op
de 3 werkgevers vitalere medewerkers

