
Welke activiteiten heeft de Stichting Arbeidsmarkt  
Gehandicaptenzorg (StAG) in 2021 verricht? Hoe zijn deze  
activiteiten verlopen? Hoe passen deze activiteiten in de vier 
programmalijnen van de StAG? In dit jaarverslag geven we 
antwoord op deze vragen en gaan we dieper in op het streven  
om op landelijk niveau de werking van de arbeidsmarkt van  
de branche gehandicaptenzorg te bevorderen en te verbeteren.

Karim Skalli-Houssaïni, voorzitter
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Visie en missie
De branche gehandicaptenzorg moet aantrekkelijk zijn om in te (blijven) werken. Daar wil de StAG aan bijdragen. 
Voorwaarde is dat er een goed en gezond arbeidsklimaat aanwezig is waar gezonde en vitale medewerkers werken 
in een professionele en aantrekkelijke werkomgeving.

Digitalisering en technologisering zijn aan de orde van de dag 
en dat maakt dat de gehandicaptenzorg wendbaar moet zijn 
om goede zorg te kunnen blijven leveren. Daarnaast zijn er 
meer belangrijke vraagstukken waar de gehandicaptenzorg 
op berekend moet zijn. Blijft de zorg bijvoorbeeld voor 
iedereen betaalbaar? Op tijd inspelen op maatschappelijke 
issues is een must.

Door gezamenlijk op te trekken en proactief op te treden,  
wil de StAG toegankelijk zijn en voor verbinding zorgen om  
zo klaar te zijn voor de toekomst.

Om deze doelen te bereiken is de StAG betrokken bij veel 
initiatieven. Deze initiatieven zijn onderdeel van vier  
programmalijnen.

De StAG heeft zich een  
aantal doelen benoemd en wil:

Actief betrokken zijn  
vanuit de branche door  
in gesprek te gaan over 
ontwikkelingen en meer 

(innovatieve) initiatieven te 
initiëren, die voor meer 

draagvlak zorgen.

Onderscheidend zijn  
en het verschil maken  

door met andere partijen 
samen te werken;

Meer energie creëren  
door verschillende  

invalshoeken en  
verwachtingen bij  
elkaar te brengen;

Twee stappen  
vooruit denken  

en inspelen op trends  
en ontwikkelingen;

Voorbeeld 
AZW

Voorbeeld  Van 
werkdruk naar werkplezier

Voorbeeld  
Sectoranalyse

Voorbeeld 
Werkgroepen OAGz



Onderzoeksprogramma  
Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW)
AZW biedt betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt in 
de sectoren Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang.  
De StAG financiert dit programma samen met andere arbeids-
marktfondsen in de sector en het ministerie van VWS. Er zijn 
in 2021-2022 vijf kennisdossiers ontwikkeld:
1. Arbeidsmarktgegevens
2. Opleiden en ontwikkelen
3. Verzuim
4. Anders werken
5. Loopbaanpaden

AZW heeft ook tien bijeenkomsten georganiseerd in 2021 
voor bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers. Op het 
programma stonden de thema’s verzuim, het AZW-dataware-
house, opleiden en ontwikkelen en de stageproblematiek in 
de sector zorg en welzijn.
 
Op de website van AZW zijn alle verslagen van de bijeenkom-
sten en verschillende publicaties vanuit de kennisdossiers 
terug te lezen.

YouChooz
YouChooz is dé onafhankelijke voorlichtingssite over opleidingen 
en beroepen in zorg, welzijn en sport. Met dit platform 
kunnen potentiële werknemers voor de zorg en welzijnssector 
zich oriënteren op een overstap.

Hoogtepunten
• De website is met een 8,5 gewaardeerd
•  Het aantal volgers op social media is gestegen van 201  

naar 616
•  337.363 unieke bezoekers van de website die samen 

1.256.976 pagina’s hebben bekeken

  Programmalijn 1: Arbeidsmarkt

Beroepen en functies veranderen sterk door bijvoorbeeld politieke en technologische ontwikkelingen. Nieuwe  
competenties vragen om wendbare professionals. De gehandicaptenzorg wil blijven beschikken over voldoende  
en goed geschoolde medewerkers.

Het gericht versterken van het imago van de branche onder specifieke doelgroepen en het daadwerkelijk aantrekken van 
medewerkers uit deze doelgroepen is een prioriteit.

Ga naar YouChooz.nl 
Ga naar Zorginspirator

Ga naar de website van AZW
Zorginspirator
De Zorginspirator is een onafhankelijke online carrière-
platform, speciaal voor professionals die bezig zijn met hun 
toekomst in de zorg. Op het platform krijgen zij een concreet 
en soms verrassend inzicht in hun persoonlijke carrière-
mogelijkheden.

Hoogtepunten
•  Er zijn inmiddels 2.387 gebruikers met een Zorginspirator- 

account
•  64.256 unieke bezoekers van de website die samen 302.094 

pagina’s hebben bekeken
•  De testmodule is ontwikkeld: vijf verschillende tests die  

de bezoeker inzicht geven in zichzelf. In 2022 worden 
campagnes gestart om de tests onder de aandacht te 
brengen

https://youchooz.nl/nl
https://www.zorginspirator.nl
https://www.azwinfo.nl


  Programmalijn 2: Arbeidsverhoudingen

Werken aan inzetbaarheid, participatie en gezond en veilig werken is alleen mogelijk als de arbeidsverhoudingen  
in een organisatie in balans en volwassen zijn. Hiervoor moeten medewerkers onderling, medewerkers en leiding-
gevenden en medewerkers en bestuurders met elkaar de dialoog aan gaan.

App Cao Gehandicaptenzorg
Met de app CAO Gehandicaptenzorg is de gehele cao binnen 
handbereik. Voor werkgevers én werknemers.

Hoogtepunten
•  Er is een technische update doorgevoerd, waarmee de 

veiligheid van de app is gegarandeerd
•  9.600 unieke gebruikers raadpleegden de app

App CAO Gehandicaptenzorg

Bekijk de sectoranalyse

Faciliteren en werkgroepen OAGz
De StAG financiert de ondersteuning van het Overleg Arbeids-
voorwaarden Gehandicaptenzorg (OAGz) en activiteiten die 
hieruit voortvloeien. In 2021 zijn de OAGz-werkgroepen 
Pensioenakkoord & Duurzame Inzetbaarheid, Werkdruk, 
Werkingssfeer en JUS/PBL ingericht. Deze werkgroepen zijn 
meerdere malen bijeengekomen om de opdracht van de 
betreffende werkgroep nader uit te werken. 

Hoogtepunten
•  De werkgroep Werkingssfeer heeft een beslisboom  

Werkingssfeer en Ontheffingsverzoeken opgesteld, met als 
doel te komen tot een eenduidige lijn bij het nemen van 
besluiten over werkingssfeer, dispensatie- en ontheffings-
verzoeken

•  Het bestuur van de StAG heeft de commissie Werkingssfeer 
en Ontheffingsverzoeken ingesteld

•  De werkgroep JUS/PBL heeft tot doel om de bestaande 
handreiking met betrekking tot het toepassen van de 
Jaarurensystematiek (JUS) en Persoonlijk Budget Levensfase 
(PBL) te actualiseren. Er zijn diverse conceptversies van de 
actualisatie van de handreiking JUS besproken

  Programmalijn 3: Participatie en inzetbaarheid

Goede cliëntenzorg is alleen mogelijk als er voldoende gezonde, gemotiveerde, competente en flexibele mede-
werkers zijn binnen de gehandicaptenzorg. Daarnaast moeten zij hun werk optimaal kunnen (blijven) doen, zodat  
zij behouden blijven voor de branche. Ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers is daarbij ook belangrijk,  
zeker met het oog op de (toekomstige) werkzekerheid.

Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid  
en eerder uittreden
In opdracht van het overlegorgaan OAGz en de StAG is er de 
sectoranalyse Gehandicaptenzorg MDIEU (Maatwerkregeling 
Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uitreden) uitgevoerd. 
Hiervoor is gebruikgemaakt van AZW, documentatie uit de 
sector zelf en een enquête die gehouden is onder oudere 
werknemers binnen de gehandicaptenzorg. Ruim 6.500 
werknemers van 55 jaar en ouder hebben de enquête 
ingevuld. 

Herijking beroepscompetentieprofielen
In 2021 is er gestart met het actualiseren van de competentie-
profielen A, B, C en D. Door de veranderende beroepspraktijk 
zijn deze profielen om de paar jaar aan actualisatie toe.  
De afronding hiervan staat gepland in april 2022.

https://www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl/project/cao/
https://www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl/artikel/sectoranalyse-duurzame-inzetbaarheid-en-eerder-uittreden-gepubliceerd/


Contact met de StAG?
stag@caop.nl
www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl

vereniging 
gehandicaptenzorg
nederland

  Programmalijn 4: Arbeidsomstandigheden

Een gezond en veilig werkklimaat draagt bij aan het werkplezier én aan de inzetbaarheid van medewerkers op 
de korte en lange termijn. Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor het behoud van personeel.

Digivaardig in de zorg
Niet alle medewerkers beschikken over voldoende digitale 
vaardigheden om goede zorg te kunnen blijven leveren in de 
gehandicaptenzorg. Op de kennissite Digivaardig in de zorg 
kunnen medewerkers aan de slag met het verbeteren van 
hun digitale vaardigheden. In 2021 heeft StAG zowel in 
financiële zin, als met deelname aan de stuurgroep, bijgedragen 
om dit educatieve platform medemogelijk te maken.

Ga naar Digivaardig in de zorg 

Arbocatalogus
De thema’s werkdruk en werkplezier, agressie, fysieke 
belasting en BHV zijn ter toetsing voorgelegd aan Inspectie 
SZW. Actualisatie van de arbocatalogus is regelmatig nodig,  
zo bepaalt het toetsregime van de Inspectie. In 2022 verwacht 
de StAG de reactie van Inspectie SZW.

Hoogtepunten
•  13.379 unieke bezoekers maakten gebruik van de

arbocatalogus
•  De arbocatalogus is 16.410 keer bezocht
•  Er zijn in totaal 40.974 pagina’s bekeken

De website Duidelijk over Agressie is in 2021 opgehouden te 
bestaan. De relevante informatie van deze website is aan de 
arbocatalogus van de gehandicaptenzorg toegevoegd zodat 
deze niet verloren zou gaan.

Risicoradar
Het instrument Rugradar/RisicoRadar wordt gedigitaliseerd. 
Een begeleidingscommissie vanuit de verschillende sectoren 
heeft zich in 2021 gebogen over welke onderdelen voor 

digitalisering in aanmerking kwamen. Daarnaast wordt 
inzichtelijk gemaakt welke stappen er gezet kunnen worden 
om risico’s op overbelasting te beperken of uit te sluiten.  
In 2022 wordt het instrument opgeleverd.

Van werkdruk naar werkplezier
Met de aanpak Organisatieklimaat pakt de StAG, samen  
met IZZ, het thema werkdruk in de gehandicaptenzorg op.  
De aanpak maakt werkdruk bespreekbaar in een team, zodat 
het werkplezier kan toenemen. Er zijn twee online meetups 
georganiseerd over de lessen van de coronacrisis en in 
december is een kerstgroet verstuurd naar de deelnemende 
organisaties. In 2021 zijn vijf organisaties gestart die in 2022 
hun traject zullen afronden.

Verzuimcijfers
Vernet verzamelt jaarlijks gegevens rondom ziekteverzuim  
in de gehandicaptenzorg. Periodiek levert Vernet een korte 
beschrijving van de verzuimontwikkelingen en de daarbij 
behorende aandachtspunten. Op de website van de StAG 
verschijnt hier regelmatig een bericht over.

Ga naar de Arbocatalogus 

Overzicht nieuwsberichten
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