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Ella Vogelaar nieuwe voorzitter stichting Andere handen

Per 17 januari 2018 is Ella Vogelaar benoemd tot voorzitter van de stichting Andere handen.
Voormalig boegbeeld van het FNV en oud Minister Wonen, Wijken en Integratie verbindt zich aan de
stichting waar het versterken van mensen ook centraal staat. De stichting werft fondsen en bundelt
krachten om individuele zorgmedewerkers toe te rusten voor de arbeidsmarkt van morgen.
Werken in de zorg gaat sterk veranderen. Meer technologie, meer zelfzorg en meer benutting van
sociale media gaan er voor zorgen dat de groeiende groep ouderen meer zorg op maat kunnen
krijgen en zo veel mogelijk eigen regie blijven voeren over hun leven en de manier waarop ze willen
wonen.
Medewerkers met veel ervaring in de zorg kunnen bij deze ontwikkeling een belangrijke rol spelen en
cliënten de weg wijzen naar nieuwe mogelijkheden en samen anders zorgen. Die uitdagende rol
vraagt om innovatieve scholing en toerusting.
De stichting Andere handen faciliteert dat medewerkers met veel werkervaring in de zorg zichzelf
kunnen versterken en voorbereiden zodat zij een uitdagend perspectief houden in de sterk
veranderende arbeidsmarkt. Op die manier kunnen zij een stimulerende en steunende rol voor hun
cliënten innemen. 24/7 leren en ontwikkelen, leren werken met hedendaagse technologie en dialoog
met reflectie spelen een belangrijke rol in de programma’s. In tegenstelling tot regulier
arbeidsmarktbeleid dat door werkgevers wordt vorm gegeven biedt de stichting Andere handen
medewerkers de mogelijkheid om zelf keuzes te maken en eigen regie over hun loopbaan te nemen.
De stichting Andere handen is in december 2016 opgericht en kent naast Ella Vogelaar twee andere
bestuursleden te weten Marlijn Lenselink, bestuurder in Zorg en Onderwijs en Ferry Koster, bijzonder
hoogleraar innovatieve samenwerking bij TIAS School for Business & Society
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Rotterdam, 18 januari 2018

Stichting Andere handen steunt de Expeditie Trots en het concept van Backbones.
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