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Het programma

Wie zijn wij
Wat doen wij?

Wat hebben we bereikt?
Onze ambitie en uitdagingen

The Next Care Generation
Vragen



Onze missie: 

Wij pleiten voor een bredere 
kennismaking met de sector 
voor zij-instromers om te 
ontdekken welke branche 
het beste bij hem of haar 
past



een loopbaanpad om duurzame instroom
voor de sector zorg en welzijn te bevorderen



aanmelden

oriëntatieprogramma 

als tussenstap

in dienst

zelf

standig  

verder 

oriënteren

Het loopbaanpad van een carrière switcher

bemiddelen



De zorgscan

••••
•••



De Paskamer 

In de zorg staat relatie centraal. 
Welke skills heeft iemand 
daarvoor nodig?



Het gesprek

De uitkomsten
zelfstandig  

verder oriënteren bemiddel

baar

Sterk in je 

werk 

Een op een gesprek met een 
loopbaanadviseur van het 

Transferpunt Zorg en Welzijn. 



de volgende stappen

Het belang van ontdekken als 
voorbereiding 



Het 
oriëntatieprogramma 

als kompas

HBOMBO  

welzijn  

Zorg 



Onderwijsvisie carrière switcher naar zorg en 
welzijn

• Het oriëntatieprogramma heeft als doel om een carrière switcher 

de gelegenheid te geven opnieuw een professionele identiteit 

aan te meten die past bij zijn of haar skills. 

• De carrière switcher maakt middels hybride leervormen kennis 

met de verschillende doelgroepen, disciplines, taken en 

werkzaamheden in zorg en welzijn. 

• Leert de basisvaardigheden die zij kunnen toepassen in zorg en 

welzijn.  



Oriëntatieprogramma
carrière switch naar zorg en welzijn 

Voor wie? 
- 23 jaar en ouder 

- Minimaal mbo2 - hbo
- Recente werkervaring
- Beheersing NL taal 

- Bereid een opleiding te volgen 

Wanneer en waar ? 
- 4x per jaar flexibel instromen 

- Duur programma 6 tot 20 weken
- 2 dagen les op locatie, 4 uur 

zelfstudie per week 

- Locatie: Health Experience 
Center Slotervaar, voormalig 

Slotervaartziekenhuis in 
Amsterdam

Het programma

- 4 betrokken opleidingsinstituten en 24 

regionale werkgevers 

- Simulatie-, praktijk-, en theorielessen op locatie 

- Ontdek verschillende beroepen, doelgroepen 

en ontmoet werkgevers en opleiders in zorg en 

welzijn



Aangesloten werkgevers

Cordaan, Amstelring, Amsta, AUMC, Buurtteam 
Amsterdam, GGZ inGeest, Hartenkampgroep, 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam, ZGAO, Levvel, 
Nieuw Unicum, OLVG, Omring, Sein, Ons Tweede 

Thuis, RIBW-KAM, Zaans Medisch Centrum, 
Zorgcentra Meerlanden, Leekerweide, Bovenij 

Ziekenhuis



Duidelijke processtappen: 
van aanmelding tot matching

Optie behalen van MBO certificaten
Loopbaancoaching op maat 

Groepscohesie: elkaar steunen in de zoektocht 

Ervaringen deelnemers



De bestemming: werken in Zorg en Welzijn  

De uitdagingen 

Oplossingen

bekostiging 
oriëntatie

programma

versnipperde 
en 

incidentele 
middelen 

beperkte 

informatie

voorziening: 

start salaris en 

functie 

meeloopdagen 

moeilijk 

realiseerbaar

weinig instap 

en doorstroom 

functies

vacatures 

onvoldoende

skillsbased en 

gericht op taken 

en niet op 

doelgroepen

vergoeding 

opleiding niet 

uniform

duur en start 

opleiding(en) 

vaak niet flexibel

carrièreperspectief 

en salariëring 

nog steeds 

versnipperd 

recruiten

onvoldoende

capaciteit 

begeleiding 

instroom

Een innovatiefonds

GGZ inGeest

Amstelring 

Modulair opleiden

Amstelring 

intensieve BPV begeleiding 

Centraal Transferpunt 

Imago 

probleem

werven voor 

huidige functies 

werven voor de 

toekomstige beroepen 



De tijdlijn

29 oktober 

2021

maart 

2020

20 

september 

2020

september 

2021

januari 

2022

3 februari

2022

morgen 

bouwen

live

OP: 3 groepen 

26 deelnemers 
24 regionale werkgevers 

3 Meet & Greets

werkbezoeken
klankbordgroep 

Modulair opleiden 

Hybride functies (DNSJ en toekomst) 
BPV 1 op 40: intensieve begeleiding op locatie 
Stage in simulatie

start 

oriëntatieprogramma
groep 1 

opening HECS

Zorgtechnologie 

OP met taalondersteuning 
Anders werven 

TZW: 1097 gebruikers

472 loopbaangesprekken
versnelde SKJ
58 plaatsingen

Werving

Werven & opleiden

22 maart 

2022
start groep 4 

2.0 versie 

Resultaat
Oriëntatieprogramma
groep 1 & 2 (19 deelnemers)
11 baan
3 op gesprek 
1 gestopt 
1 on hold (zwangerschap)



Onze ambitie
Het aantrekken en matchen van potentiële nieuwe 

talenten voor de sector Zorg en Welzijn voor 
vandaag en tegelijkertijd huidige studenten, 

nieuwe talenten en bestaande medewerkers 
toerusten met de nodige zorg en digitale skills

voor de sector van morgen. 

2022



T
a

le
n

t o
p

le
id

e
n

 vo
o

r d
e

 to
e

k
o

m
st

Health Experience 

Center Slotervaart 



Programma’s 
Transferpunt Zorg en Welzijn 
Meet & Greet met werkgevers 
Informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden 
De sector ervaren met zorgtechnologie
In gesprek met werkgevers 
Werkgeversbijeenkomsten (klankbordgroep)  

Oriëntatieprogramma (met taalondersteuning)
Praktijkleren 
Simulatie Leren met acteurs en/of zorgtechnologie 
Scenarioleren
Hybride leervormen
Modulair opleiden: Bouwsteenonderwijs

Werving

Opleiden



ROC van Amsterdam
MBO College West 
vernieuwt

● BPV 1 op 40

● Oriëntatieprogramma
met en zonder taalondersteuning 

● Bouwsteenonderwijs

voor hybride functies: 
hospitality in de zorg, 

zorgtechnologie



ROC van Amsterdam
MBO College West 
vernieuwt

● Simulatie leren/Scenario leren 

● Inrichten van leerafdelingen 
● Zorg en technologie verbinden

en meer gericht inzetten

(ontwikkelen, nieuwe 
samenwerkingen, toepassen en 

opleiden)



”Werkgevers enthousiast over 
centraal transferpunt van potentiële 
medewerkers naar Zorg en Welzijn”

nieuwsbrief Sigra

In september is de eerste ronde van het oriëntatieprogramma gestart. In het 
oriëntatieprogramma maken werkzoekenden kennis met diverse banen in zorg en 

welzijn en de opleidingsmogelijkheden die hierbij horen. 



De vragen die wij als sector moeten stellen?

Maar wat als we nu 
kunnen kiezen om 
het anders te doen

Hoe bereikt talent ons? 
Misschien moeten we een ander verhaal vertellen

Misschien moeten we andere doelgroepen aanspreken

Hoe is onze infrastructuur ingericht?
Welke hobbels op het loopbaanpad kunnen we weghalen?

Wat hebben we als sector te bieden?
Een nieuwe periode met veel technologische mogelijkheden, maar 

dit is nu niet ons verhaal.

Wie doet met ons mee? 



The Next 
Care 

Generation



Doelgroep 

● Aanstormend talent of zorgmedewerkers van de toekomst

● Tussen 23 en 30 jaar oud

● NIET uitsluitend ‘studenten’

● Range MBO-WO

● Geïnteresseerd in techniek of digitale ontwikkelingen
● Staan open voor nieuwe ervaringen. Bijzondere ervaringen zijn het hoogst haalbare succes
● Wil inzetten voor een groter doel (kan zorg zijn, maar nog niet volledig overtuigd)
● COVID heeft een positief beeld gegeven over de zorg als belangrijk en waardevol, maar dat 

betekent niet dat je hier in wilt gaan werken, zorg biedt geen hoog inkomen
● Arbeidsmarkt: Veel keuze 
● Een moeilijke leeftijdsgroep om de aandacht van te trekken
● De Next Care Generation wil co ownership in het ontwikkelen van de zorg

● En moet daarom getriggerd worden door andere zaken dan alleen hart voor de zorg
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