
Voor veel zorgorganisaties hebben de bezuinigingen en

 hervormingen in de zorg gevolgen voor hun organisatie 

en personele bezetting. De werkgevers- en werknemers -

organisaties in de Verpleging-, Verzorgingshuizen en

 Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke

 Gezondheidszorg (GGZ) hebben de handen ineengeslagen

om via een landelijk sectorplan met ontslag bedreigde 

of  boventallige medewerkers op praktische wijze te onder -

steunen in het zoeken naar ander werk. Door deel te nemen

aan het landelijk sectorplan, kunnen werkgevers van

 zorginstellingen uit één van de drie branches mobiliteits -

trajecten aanbieden aan medewerkers.

sectorplan vvt, ghz en ggz
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ander werk!



concreet aanbod mobiliteitstrajecten

Bij het zoeken naar een nieuwe baan verschilt de ondersteuningsvraag per

medewerker. Daarom zijn in het landelijk sectorplan verschillende mobiliteits-

trajecten uitgewerkt: intensieve trajecten van zes en vier maanden, korte

 trajecten van twee maanden en korte losse arrangementen (sollicitatie -

vaardigheden, mobiliteitsbewustwording en loopbaanadvies & arbeidsmarkt-

oriëntatie). Zo is voor elke zorginstelling maatwerk mogelijk. En krijgen

medewerkers trajecten aangeboden die inspelen op hun specifieke situatie.

De mobiliteitstrajecten bestaan, naast een intake, uit een mix 

van elementen zoals:

• Loopbaangesprekken

• Coaching

• Portfolio opstellen

• Arbeidsbemiddeling

voordelen deelname sectorplan

meedoen 

Is uw organisatie een zorginstelling in één van de volgende branches: 

VVT, Gehandicaptenzorg of GGZ? Dan kunt u deelnemen aan de mobiliteits -

trajecten door u aan te melden via: www.aovvt.nl/home/sectorplan.

Voordelen voor werkgevers

om deel te nemen aan het sectorplan

• Medewerkers worden professioneel

ondersteund bij het vinden van een

andere baan;

• Administratie wordt zoveel mogelijk 

uit handen genomen;

• Er is maximaal 50% tegemoetkoming 

in de kosten.

Voordelen voor medewerkers

om deel te nemen aan het sectorplan

• Door deelname aan de trajecten 

krijgen medewerkers een betere

uitgangspositie op de arbeidsmarkt;

• Medewerkers krijgen professionele

ondersteuning bij het zoeken naar 

een nieuwe baan.



sectorplan zorg: landelijk en regionaal

Het Sectorplan Zorg is de overkoepelende naam voor sectorplannen in 

de langdurige zorg. De activiteiten en maatregelen zijn verdeeld tussen

 branches en regionale werkgeversverenigingen. De mobiliteitstrajecten 

vallen onder het landelijk sectorplan van de branches VVT, Gehandicaptenzorg

en GGZ. Scholing en instroom jongeren vallen onder de sectorplannen van 

de regionale werkgeversorganisaties, die zijn aangesloten bij RegioPlus. 

onderwerpen regionale sectorplannen: 
scholing en instroom jongeren

Regionale sectorplannen richten zich op de bij- en nascholing van werk -

nemers. Het doel is om medewerkers uit de zorgsector (‘care en cure’) te

 trainen en ondersteunen bij het vergroten van hun competentie waardoor 

zij in staat zijn in te spelen op de veranderende omstandigheden in de zorg.

Werknemers blijven zo arbeidsmarktfit. Het gaat om:

• Scholing gericht op competentieontwikkeling en vaardigheden;

• Kwalificerende scholing (opscholing); 

• Scholing gericht op verdere versterking van de arbeidsmarktpositie.

Daarnaast is er aandacht voor instroom voor jongeren en behoud/uitbreiding

van BBL-plaatsen.

deelnemende partijen regionale 
sectorplannen

Activiteiten gericht op scholing en instroom jongeren worden uitgevoerd 

in  regionale sectorplannen. Deze sectorplannen zijn door 16 regionale

 werk geversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus, ingediend en de 

middelen  worden regionaal beschikbaar gesteld. 

Meer informatie kunt u vinden op: www.regioplus.nl/sectorplannen



deelnemende partijen landelijk sectorplan
vvt, gehandicaptenzorg en ggz

Met het landelijk sectorplan hebben werkgevers- en werknemersorganisaties

in de VVT, Gehandicaptenzorg en GGZ de handen ineen geslagen om werk -

gevers en werknemers te ondersteunen bij de voorgenomen veranderingen 

in de langdurige zorg. 

De sociale partners die deelnemen aan het landelijk sectorplan zijn:

• ActiZ

• VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) 

• GGZ Nederland 

• CNV Publieke Zaak

• NU’91 

• FBZ

A+O VVT, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van de branche VVT, is hoofd-

aanvrager en uitvoerder van het landelijk sectorplan namens deze partijen.

PUBLIEKE ZAAK


