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Impactmaker
Anders werken in zorg en welzijn

Meld je aan voor de Impactmaker 2020-Prijs

Hebben jullie dé arbeidsmarktaanpak
voor zorg en welzijn die werkt?
Is jullie organisatie bezig met een interessante arbeidsmarktaanpak om het personeelstekort
binnen zorg en welzijn terug te dringen? Dan heb je ons nieuwsgierig gemaakt! We zoeken
inspirerende arbeidsmarktprojecten en willen laten zien dat we samen de arbeidsmarktknelpunten het hoofd kunnen bieden. En wie weet, maakt jouw project wel kans op de
Impactmaker 2020-Prijs!
Hoe word je Impactmaker 2020?
Elke zorg- en welzijnsorganisatie, die dit jaar een positieve bijdrage levert met een project om de personeelstekorten
in zorg en welzijn terug te dringen, maakt kans. Daarnaast is het belangrijk dat door het project er echte structurele
verbeteringen op de werkvloer zijn. En dat je project goed vertaalbaar is naar andere zorg- en welzijnsorganisaties.
Denk je hieraan te kunnen voldoen? Meld je dan aan! Dit kan tot 31 oktober 2020 via deze link. Op maandag
7 december vindt de finale plaats tijdens de Actie Leer Netwerk Dag in Almere en wordt de Impactmaker 2020
bekend gemaakt.
De impactmaker 2020-Prijs inspireert
Met de Impactmaker 2020-Prijs willen we dat partijen binnen het netwerk van de sector zorg en welzijn en
onderwijs onderling leren en elkaar inspireren om samen tot actie te komen. De winnaar krijgt naast alle lof en
aandacht het allereerste exemplaar van de Impactmaker prijs. Het streven is om de prijs ieder jaar uit te reiken
aan de grootste impactmaker.
Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van de Impactmaker 2020-Prijs zijn het ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk en RegioPlus.
Het ministerie van VWS werkt met het actieprogramma Werken in de Zorg aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt
in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk ondersteunt het actieprogramma Werken in de Zorg. De veertien regionale
werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus hebben als missie het in balans brengen en houden van de regionale
arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn. De initiatiefnemers organiseren deze prijs vanuit hun gezamenlijke
inspanningen om nu en in de toekomst voldoende tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn
te hebben.
Klik hier voor meer informatie over Impactmaker 2020-Prijs.

