
Beste planner, roosteraar, HR-professional, manager of 
bestuurder. 

U doet er natuurlijk alles aan om het volle potentieel van 
de organisatie en al haar medewerkers te pakken. Maar 
stel uzelf eens de volgende vraag: wat hebben we binnen 
onze organisatie al gedaan om contracten onder bestaande 
medewerkers te vergroten? Relevant, want u heeft vast en zeker 
al veel gedaan aan het oplossen van de personeelstekorten door 
het inzetten op werving, zij-instromers, het terugbrengen van 
verzuim en verloop. Maar heeft u deze kans al gezien? 50% van 
de contracten in de zorg is minder dan 25 uur.
 
Schrik niet. Het is vrij logisch dat jullie deze kansen nog 
niet optimaal hebben weten te benutten, dat gaat ook niet 
vanzelf. Enerzijds zijn er nog maar weinig zorginstellingen 
met een structurele en weldoordachte aanpak rondom 
contractuitbreiding. Anderzijds leert de ervaring dat simpelweg 
de vraag stellen “Wil je meer werken?”, amper resultaat 
oplevert. Toch is er een oplossing.
  
Stichting Het Potentieel Pakken richt zich specifiek op het 
thema contractuitbreiding. In nauwe samenwerking met 
zorgorganisaties, is een aanpak ontwikkeld met hele concrete 
oplossing. In dit webinar vertellen wij er graag meer over.

WEBINAR POTENTIEEL PAKKEN: CONTRACTUITBREIDING 
ALS OPLOSSING VOOR DE TEKORTEN IN DE ZORG

In een inspirerend webinar op 24 juni om 14:30 nemen we jullie 
graag mee en vertellen we wat wel én niet werkt. Wat je tijdens het 
webinar mag verwachten?

 Inzicht in
  De voordelen van contractuitbreiding voor  
  medewerker, cliënt en organisatie
  Potentieel, belemmeringen en oplossingen
 Details over een traject van Het Potentieel Pakken eruitziet:  
 hoe ziet het eruit, wat biedt het en wat vraagt het?
 Eerste tips om als organisatie met dit onderwerp aan de  
 slag te gaan
 Doorkijkje naar activiteiten en ontwikkelingen in 2021 en  
 daarna en hoe je kunt deelnemen
 
Getriggerd? Meld u dan nu alvast hier aan
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname.

Vooraf alvast een kijkje nemen: kijk dan alvast in het introductie-document of 
luister een van de podcasts die te beluisteren zijn via uw favoriete 
podcastkanaal: “Zorg&Zo”

24 JUNI 2021  14:30 - 15:30 

AANMELDEN

Dit webinar wordt georganiseerd door ZorgScala in samenwerking met Potentieel Pakken en is ook 
toegankelijk voor leden van ZorgzijnWerkt.

https://docs.google.com/forms/d/1cDHAifADqiHH8REjsJ3r_yiOGlEpPTHzhtOuX7doTTg/viewform?edit_requested=true
https://soundcloud.com/zorgenzo
https://docs.google.com/forms/d/1cDHAifADqiHH8REjsJ3r_yiOGlEpPTHzhtOuX7doTTg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1cDHAifADqiHH8REjsJ3r_yiOGlEpPTHzhtOuX7doTTg/viewform?edit_requested=true

