
De specialist voor de Zorg

Het Roosendaalse adviesbureau VDB 
Adviesgroep B.V. helpt zorginstellingen 
met het zekerstellen van allerhande 
subsidies en kortingen. Met meer dan 
20 jaar ervaring op het gebied van 
HR-regelingen zijn de specialisten van 
VDB op de hoogte van de actuele 
mogelijkheden.
Directeur Willy van den Branden:  
“De overheid verwacht in 2025 een 

tekort van meer dan 450.000 medewerkers in  
de zorgsector. Ze anticipeert met diverse 
HR-regelingen en personeelssubsidies.” 
Dit verklaart direct het belang voor een 
zorgorganisatie om alle subsidiekansen te 
optimaliseren. 

VDB HRMonitor
Van den Branden is enthousiast over de werkwijze 
van zijn hoogopgeleide team: “Onze adviseurs 
maken gebruik van het unieke VDB HRMonitor 
System (zie inzet). Hiermee brengen we de meest 
relevante regelingen en subsidies in kaart, zowel 
op gemeentelijk, regionaal als landelijk en 
Europees niveau.” Middels dit systeem worden  
alle subsidiebedragen volledig geautomatiseerd 
bepaald. “Sommige regelingen en aanvragen  
zijn dermate complex dat een goede controle 
onontbeerlijk is. Regelmatig behoeden we 
zorginstellingen ook voor onterecht 
aangevraagde gelden. Ook dát is onze 
meerwaarde.”

    Zorginstellingen laten geld liggen 

En dat in een tijd 
 van bezuinigingen!
Zorginstellingen worstelen met verschillende 
uitdagingen, waaronder e!ciënte inzet 
van personeel en aansluitend ook 
kostenbesparingen. Het optimaliseren 
van beschikbare HR-regelingen en 
personeelssubsidies kan hierin uitkomst 
bieden. De zorgorganisatie kan zich 
weer richten op zorg voor mensen.

Duidelijke communicatie
Tijdens de samenwerking tussen VDB 
Adviesgroep en een zorginstelling staat heldere 
en transparante communicatie voorop. Inge 
Wirken, adviseur, licht toe: “Door regelmatige 
managementrapportages geven we onze klanten 
op een toegankelijke manier inzicht in de 
voortgang. Een zorginstelling is continu op  
de hoogte van de verworven subsidies en 
(rechtmatig) toegepaste kortingen.”

Kiezen voor extra opbrengsten
Tijd is letterlijk een kostbaar goed in de zorg.  
Door goede afspraken en tijdige communicatie 
kan VDB Adviesgroep eventuele extra werkdruk 
tijdens het subsidieonderzoek faseren en veelal 
reduceren. Met een tijdsinvestering van slechts  
4 tot 6 uur van de zorginstelling opent VDB 
Adviesgroep een wereld van potentieel. “Zo 
verzilverden we laatst voor een ziekenhuis met 

1.900 medewerkers maar liefst !950.000  
aan éxtra opbrengsten”, vertelt Wirken.
Meer informatie over VDB Adviesgroep  
en het HRMonitor System vindt u op  
www.vdb-adviesgroep.nl.
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