hr advies

flex ondersteunt bij employability

toekomstige functies
in beeld
De nieuwe cao’s van de zorgbranches besteden nadrukkelijk aandacht aan het belang
van investering in mobiliteit van medewerkers. Maar hebben zorgorganisaties voldoende
zicht op hoe de medewerker van de toekomst eruitziet? De applicatie Flex van FWG biedt
zorgorganisaties een manier om functies van de toekomst in kaart te brengen.
Cao-partijen willen de brede inzetbaarheid, de
mobiliteit en arbeidsmarktfitheid van medewerkers versterken. Er worden, onder meer door de
overheid via de Wet Werk & Zekerheid, stevige
prikkels gegeven. Het is bijvoorbeeld minder aantrekkelijk gemaakt om een medewerker te ontslaan als zijn kansen op de arbeidsmarkt slecht
zijn omdat er niet is geïnvesteerd in mobiliteit in
de vorm van opleiding of jobroulatie. Een ander
voorbeeld is de Kwaliteitsimpuls Personeel
Ziekenhuiszorg (KIPZ) die ziekenhuizen een
tijdelijke extra financiering biedt voor deskundigheidsbevordering van medewerkers (zie ook
Wetenswaardig mei 2015). Dit maakt investeren
in medewerkers makkelijker en aantrekkelijk.

Flex brengt functies van de toekomst in
kaart
Om als HR-professional hierop in te kunnen spelen heb je informatie nodig over hoe de toekomst
eruitziet. Hoe ziet de functie van verpleegkundi-

ge eruit over vijf of tien jaar? En welke kennis en
vaardigheden moet deze medewerker hebben?
FWG wil zorgorganisaties hierin graag ondersteunen. Op dit moment is FWG bezig om functies van
de toekomst in het primaire proces in kaart te
brengen, te beginnen in de ziekenhuisbranche.
We maken hiervoor gebruik van de uitgebreide en
actuele kennis die we hebben uit onze onderzoeken naar trends en ontwikkelingen en functies in
de zorg, die FWG structureel jaarlijks uitvoert.
Deze ‘functies van de toekomst’ zetten we in Flex.

Passende scholing in beeld
Zorgorganisaties kunnen met Flex toekomstige
functies scherper in beeld krijgen, wat een goede
basis kan zijn voor (strategisch) personeelsbeleid
en (strategische) opleidingsplannen.

de scholing en trainingen vinden die daar op dit
moment het beste bij aansluiten. Hiervoor hebben we een opleidingsdatabase ontwikkeld waarin
relevante en actuele opleidingen, trainingen, 
bij- en nascholing in de zorg zijn opgenomen.
Organisaties kunnen ook hun eigen opleidingen
toevoegen.
Naar verwachting is de nieuwe toepassing binnen
Flex voorjaar 2016 beschikbaar voor de ziekenhuisbranche. Bij interesse, is het mogelijk om Flex in de
nabije toekomst uit te breiden met functies van de
toekomst voor alle branches in de zorgsector.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Ron van der Kooij of Peter Andriessen van
FWG, 030 - 2669 400.

Maar er is nog meer mogelijk. Binnen Flex kunnen
zorgorganisaties straks bij alle functies, activiteiten en vaardigheden, ook die van de toekomst,

U leest meer over Flex op fwg.nl/flex
wetenswaardig oktober 2015
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