Wij zijn Care2Care
instroom
opleiden

behoud

Care2Care is de regionale werkgeversorganisatie, opgericht
door en voor zorg- en welzijnsorganisaties in Rijn Gouwe.
Samen met de deelnemende o
 rganisaties, onderwijs,
gemeenten, UWV en andere samenwerkingspartners
werken we aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.
We richten ons op de beschikbaarheid van voldoende,
bekwaam en gemotiveerd personeel zodat de kwaliteit
van zorg en welzijn in de regio gewaarborgd blijft.
Een toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt om aandacht voor
de thema’s instroom, opleiden en behoud. Wij ondersteunen onze
deelnemende organisaties daarom bij het vinden en het duurzaam inzetbaar houden van de juiste medewerkers. Niet alleen in
aantal, maar vooral ook in kwaliteit.
Samen zorgen wij voor een positief imago van de sector. En
ondersteunen we (toekomstige) zorgprofessionals bij het vinden
van een passende werkplek binnen een zorg- of welzijnsorganisatie in de regio.
Een toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt een gezamenlijke
verantwoordelijkheid bij het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken. Dit kan o.a. door samen te experimenteren en te innoveren. Bij voorkeur sectorbreed en waar nodig branchespecifiek.

Wat biedt Care2Care de regio Rijn Gouwe?
Toepasbare informatie

	
Care2Care stelt arbeidsmarktdata beschikbaar over en voor de regio om visie te bepalen en
gerichte acties te kunnen ondernemen.

Netwerken
	Care2Care faciliteert en stimuleert werkgevers met elkaar en met samenwerkingspartners te
werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Kennisontwikkeling en -deling
	Care2care stimuleert alle betrokken partijen actief kennis en expertise uit te wisselen en te
experimenteren met nieuwe werkwijzen. Waar nodig en mogelijk inspireren we door kennis en
ervaring van buiten de regio in te brengen.

Ondersteuning van (toekomstige) zorgprofessionals
	Care2Care ondersteunt (toekomstige) zorgprofessionals bij het zetten van een volgende stap
in hun carrière. Dit doen we op verschillende manieren, onder andere met een loopbaansite,
het regionaal contactpunt, het programma Sterk in je Werk, banenmarkten en andere
evenementen.

Meerwaarde voor deelnemende organisaties
Toepasbare informatie
•	Toegang tot arbeidsmarkt data.
•	Deelname aan regionaal strategisch
opleidingsplan.
•	Deelname aan het uitstroomonderzoek
(tegen gereduceerd tarief).

Netwerken
•	Strategisch platform voor bestuurders
en hr-managers.
•	Netwerk instroom.
•	Netwerk opleiden.
•	Netwerk behoud, met aandacht voor
aantrekkelijk werkgeverschap en
duurzame inzetbaarheid.
•	Branchegerichte netwerken.

	Kennisontwikkeling
en -deling
•	Volg interessante informatiebijeenkomsten, masterclasses en
workshops.
•	Ontvang ondersteuning en advies
bij (strategische) arbeidsmarktvraagstukken.

	Ondersteuning (toekomstige)
zorgprofessionals
•	Plaats gratis vacatures regionaal en
landelijk via care2care.nl en
ontdekvacatures inzorgenwelzijn.nl.
•	Neem deel aan diverse
wervingsactiviteiten, netwerken en
themabijeenkomsten en vindt de
samenwerking met andere aangesloten
organisaties.
•	Sluit aan bij voorlichtings- en
imagoactiviteiten zoals:
Ontdekdezorgweek, gastlessen,
lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’,
vlogtrainingen en het netwerk imago.
•	Gratis workshops voor medewerkers
over duurzame inzetbaarheid/vitaliteit.

Ledenvoordeel
•	Ontvang ledenvoordeel bij onze partner
Finestri (subsidieadvies)

Tarieven 2020
Biedt Care2Care ook meerwaarde voor jouw organisatie en wil je jouw organisatie laten
aansluiten? Dan vragen wij een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is afhankelijk van het
aantal fte in de organisatie.
De tarieven zijn gebaseerd op deelname van een jaar. Bij toetreding in de loop van het
kalenderjaar wordt de bijdrage naar rato berekend.
fte
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€
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€
6.135
€
8.643

Contact
Voor meer informatie of het maken van een
afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar op:
(0182) 35 60 35 of per email via info@care2care.nl.
www.care2care.nl

Voor een
regio die
werkt

