
Innovatieve leer-  
en opleidingsconcepten

Het kandidaatperspectief Leer- en werkcultuur

Voor de arbeidsmarkt van morgen

Een systeem verandert niet in één dag: daar is tijd en samen-
werking voor nodig. Daarom is in 2021 het manifest ‘Samen-
werken aan een lerende regio’ met een regionale visie, ambitie 
en praktische aanpak opgesteld. Aan de hand van deze visie en 
ambitie werken we intensief samen. Deze koers loopt in ieder 
geval tot 2025. 

Wij geloven dat het anders kan. De arbeidsmarktregio’s 
Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek 
 kenmerken zich als een dynamische regio met een bijzonder 
hoge dichtheid aan stakeholders die betrokken zijn bij zorg 
en welzijn. Juist hier starten we de transitie naar een nieuwe 
denkwijze en aanpak over leren en ontwikkelen binnen zorg en 
welzijn.

Om de huidige en voorspelde personeelstekorten in de zorg op  te lossen is niet alleen 
een transitie van de zorginhoud nodig. Het vraagt van alle betrokkenen om anders te 
denken zodat ook de  organisatie van de arbeidsmarkt, het werken en de manier van 
leren en  ontwikkelen binnen zorg en welzijn veranderen.

Samenwerken aan een lerende regio
Voor een toekomstbestendige  arbeidsmarkt in zorg en welzijn

Actie agenda
We gaan aan de slag met de drie thema’s die we met elkaar hebben gekozen:

ACTIE AGENDA 2022



Sluit u ook aan?
We zijn inmiddels de slag! Met ‘we’ bedoelen we iedereen die zich in de regio bezighoudt met leren, opleiden  
en ontwikkelen binnen zorg en welzijn; opleidingsadviseurs, praktijkbegeleiders, managers, beleidsmedewerkers, 
 onderwijsspecialisten, bestuurders en zorgprofessionals. Utrechtzorg ondersteunt de betrokken zorg- en welzijns-
organisaties zodat iedereen een actieve bijdrage aan de transitie ‘anders organiseren, anders werken, anders leren’  
kan leveren.

Informatie en aanmelding 
Sluit aan bij de lerende regio waar we actief meedenken, meedoen en mee oplossen aan 
de vraagstukken en thema’s die ongetwijfeld ook binnen uw organisatie spelen!  

Actuele informatie over de geplande bijeenkomsten vindt u altijd via  
https://utrechtzorg.net/agenda  Heeft u vragen, tips of ideeën?  
Laat het ons weten en neem contact met ons op.

Samen komen we verder.

Erna Laclé (elacle@utrechtzorg.net) 
Jan Joosten (jjoosten@utrechtzorg.net)

1.   Ontwikkelsessies en ontwikkel coalities 
  In ontwikkelsessies onderzoeken we de thema’s om 

deze in ontwikkelcoalities ook echt op een  andere 
manier aan te pakken en op te lossen. Zo zijn we in 
februari gestart met een  bijzondere wandeling om 
aan de slag te gaan met het  regionale begeleidings-
vraagstuk.

2. Inspiratiebijeenkomsten
  Tijdens inspiratiebijeenkomsten belichten we de 

thema’s vanuit verschillende hoeken. Zo gaat de 
bijeenkomst van het kandidaatperspectief in op de 
flexibilisering van leer -en opleidingsroutes.  
Tijdens de bijeenkomst over leer- werkcultuur staan 
we stil bij leren en ontwikkelen in een  tijdperk van 
verandering.

3. Netwerkbijeenkomsten 
  Het netwerk leren en ontwikkelen is dé plek om 

elkaar te inspireren, ervaringen uit te wisselen en 
kennis te delen. Het is ook de plek waar we samen de 
thema’s bespreken en oppakken op het gebied van 
leren, ontwikkelen en opleiden. Deze bijeenkomsten 
staan gepland in februari, mei, september en novem-
ber 2022.

4. Kaart van de lerende regio
  Elk regionaal initiatief komt letterlijk op de online 

kaart van de lerende regio. Het leer- en ontwikkel-
landschap van de regio wordt hiermee zichtbaar. 
Inspireren, verbinden en regionaal samenwerken 
worden zo nog makkelijker.

Binnen deze thema’s gaan we op verschillende manieren samenwerken:

gfedcba

Samenwerken aan een lerende regio

Voor de arbeidsmarkt van morgen

ACTIE AGENDA 2022

mailto:elacle%40utrechtzorg.net?subject=
mailto:jjoosten%40utrechtzorg.net?subject=

