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Mind the GAP | Bijdragen aan een vitale en toekomstvaste sector Zorg & Welzijn

Strategisch 

personeelsbeleid

↑ Instroom

↓ Uitstroom

↓ Verzuim

↑ Deeltijdfactor

Datadiensten

Toekomstvastheid
sector zorg en welzijn

Aantrekkelijk  
werkgeverschap

Werkplezier

Beschikbare zorg

Zorgvraag
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Pensioenregeling

Langer en vitaler 

doorwerken

§ Deeltijdpensioen

Werknemersdiensten

Persoonlijke fitheid

§ Financieel

§ Lichamelijk

§ Mentaal

Investeringsvraagstukken

Meedenken, investeringen 

belegbaar maken

Krachten bundelen

Sociale Partners
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Pensioenregeling | PFZW Toekomstverkenner

In minder dan vijf 
minuten

Volledig digitaal

Zonder kosten

Zonder stres

Een voorbeeld uit de praktijk



5

Data diensten werkgevers | Met de beschikbare data expertisecentrum 
arbeidsmarktvraagstukken verder ontwikkeld voor de sector Zorg & Welzijn

Expertise centrum datadiensten
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Datadiensten Werkgevers | In fases toewerken naar compleet portaal voor arbeidsmarktdata



Inzicht en benchmark | Personele kerngetallen op in-, door- en uitstroom
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Analyse module | Inzichten die we straks kunnen bieden
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Analyse module | Voorbeeld zelf analyses maken
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Investeringsvraagstukken | Bijdragen aan het oplossen van financieringsvraagstukken in de 
zorg en welzijn

Beleggingsmogelijkheden met een goed rendement en een beheerst risico

• Inzetten expertise 
financieringsvraagstukken

• Investeringen belegbaar
maken

• Focus op het verkleinen van 
de zorgkloof
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Werknemersdiensten | Voldoende aandacht voor je eigen fitheid, zowel mentale, lichamelijk 
als financieel

Een online gids waar de werknemer informatie, producten en hulpmiddelen vindt

Informatieplatform stress de baas Betere wereld

Onderzoekswerkgroep coalition of the willing
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Wrap-up | Wat kan er van ons verwacht worden?

Data gedreven HR verder 

ontwikkelen, functies 

toevoegen, koppeling Vernet

Datadiensten

Pensioenregeling

Door ontwikkelen 

pensioencontract

Werknemersdiensten

Gidsen, diensten gericht op 

ondersteuning werknemers en 

vergroten werkplezier 

Investeringsvraagstukken

Expertise en waar passend 

vermogen inzetten Dit alles in samenwerking met 
gelijkgestemde partners die 
zich richten op een vitale en 

toekomstvaste sector Zorg en 
Welzijn


