
Hoe werkt het?
• U neemt samen met andere werkgevers uit de regio 

plaats aan de matchtafel. 
•

•

Deze vindt elke keer plaats bij een andere deelnemende 
werkgever of vindt online plaatst. 
De matchtafelbijeenkomst is opgeknipt in 2 delen.
In het eerste uur wordt er gediscussieerd aan de
hand van een actueel thema op de arbeidsmarkt.
Het 2e uur is gereserveerd voor het matchen aan de hand 
van vacatures, opdrachten en cv’s die deelnemers 
inbrengen.

In deze informele setting leert u elkaar beter kennen en weet 
u elkaar sneller te vinden op basis van vertrouwen. Zo werken 
we in de regio samen aan mobiliteit en kunnen we talenten 
tot bloei laten komen. 

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw 

kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van 
informatie en kennis.

• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument 
voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.

• Door het delen van opdrachten, vacatures en 
medewerkers vergroot u de kans op een match.

• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers wordt vergroot.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn organiseert intersectorale matchtafels in 
de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe, 
Twente en Zwolle. Een overzicht van de bijeenkomsten vindt u 
op www.wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels/data. 
Neem voor meer informatie contact op met info@zorgselect.nl
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Als werkgever vindt u het belangrijk om mobiliteit 
en duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te 
stimuleren. U wilt medewerkers de kans geven zich 
verder te ontwikkelen en actief aan de slag te gaan met 
hun loopbaan en talent te stimuleren. Maar hoe doet u 
dat? De matchtafelbijeenkomsten kunnen daarbij helpen! 
Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende 
sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. 

Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers 
bij elkaar onder de aandacht en wisselen kennis uit. 
Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap 
en zij willen daarbij een duurzame samenwerking 
aangaan met collega werkgevers in het netwerk. 
Deelname is gratis. 

www.wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels
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