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Brancheservicepunt Zorg & Welzijn geopend! 
 

Op donderdag 18 maart heeft WERKplein Den Haag Noord het 

brancheservicepunt Zorg & Welzijn voor de regio Haaglanden geopend.  

De opening werd symbolisch verricht middels het ontsluiten van een 

ketting rondom een rollator door de samenwerkende organisaties onder 

het motto; ‘de sleutel tot succes is samenwerking’. 

 

Diverse publieke en private partijen bundelen in het servicepunt hun expertise om 

talent en kennis voor de zorgsector te behouden en te zorgen voor voldoende 

instroom van nieuwe arbeidskrachten.  

 

Het brancheservicepunt is een publiek-privaat samenwerkingsverband van UWV 

WERKbedrijf, de gemeenten in de regio, werkgeversservicepunten, ZW 

Haaglanden als vertegenwoordiger van de werkgevers, Calibris, 

Mobiliteitscentrum Haaglanden, ROC Mondriaan, ROC ID College en RPA 

Haaglanden. Het brancheservicepunt werkt vanuit het WERKplein Den Haag 

Noord, maar kent ook bemiddelingspunten op WERKplein Vliethorst, WERKplein 

Delft en WERKplein Zoetermeer.  

 

Vestigingsmanager van Den Haag Noord, Rob Plas, deed het openingswoord en 

lichtte de meerwaarde van een Brancheservicepunt voor Zorg & Welzijn toe. Een 

uniek samenwerkingsverband tussen de vertegenwoordigers van de Zorg & 

Welzijn in de regio. Rick ter Stege, Directeur van ZW Haaglanden en Jim van de 

Geest, Raad van Bestuur van Florence schetsten een beeld van de huidige situatie 

in de zorg op de arbeidsmarkt en benadrukten het belang van scholing en 

doorstroming van personeel in de zorg.  

 

De vertegenwoordigers van samenwerkende organisaties werden na de diverse 

speeches uitgenodigd om één voor één het hangslot aan de keten, met daaraan 

hun eigen naam, te ontsluiten en daarbij te benoemen waarom zij deel uit maken 

van het Brancheservicepunt. De ontsluiting van de ketting gaf luid applaus en 

felicitaties van een groot prubliek. Vestigingsmanager, Rob Plas nodigde daarna 

iedereen uit voor gebak en hief het glas op de samenwerking. 

  

De opening van het Brancheservicepunt Zorg maakt deel uit van de brancheweek 

Zorg en is een co-productie van UWV WERKbedrijf, zorg- en welzijnsinstellingen 

maar ook van andere partners zoals Calibris, ROC’s en de gemeenten. Tijdens de 

brancheweek Zorg organiseren de partijen banenmarkten, 

werkgeversbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Ook is er aandacht voor leer-

werktrajecten en stages. Sluitstuk van de zorgweek is de landelijke Open dag van 

de Zorg op zaterdag 20 maart.  

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over het Brancheservicepunt Zorg  

kunt u contact opnemen met Mirjam Staas telefoon 0655 34 66 92, e-mail 

Szstaam@szw.denhaag.nl 
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