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Bekijk online

Volgende week is het zo ver: de Ontdekdezorg week. Het afgelopen jaar heeft meer
dan ooit duidelijk gemaakt dat zorg en welzijn van het allergrootste belang zijn.
Voldoende en goed opgeleide medewerkers zijn daarbij onmisbaar. Veel
Nederlanders kijken door Corona met meer interesse naar de zorg. De Ontdekdezorg
week (voor 2020 de Week van Zorg en Welzijn) maakt het voor een breed publiek
mogelijk om erachter te komen of een carrière in zorg en welzijn bij hem/haar past
en hoe je dat dan aanpakt. De verwachting is dat de week dit keer extra veel
aandacht trekt, mede dankzij de speciale gast bij de digitale opening. Wij zetten de
activiteiten die plaatsvinden van 22 t/m 27 maart daarom graag voor je op een rij.

Koningin Maxima spreekt met zorg- en
welzijnsprofessionals als startsein van de week
Op maandag 22 maart om 16.00 uur opent de
Ontdekdezorg week op een feestelijke manier. H.M.
Koningin Maxima is hierbij aanwezig. Zij gaat digitaal in
gesprek met vier herintreders/zij-instromers. Met een
jeugdwerker, begeleider gehandicaptenzorg,
verpleegkundige en een thuiszorgmedewerker
bespreekt ze hun overstap naar zorg en welzijn en de
combinatie van werken en leren.
Ook worden er tijdens deze live uitzending een aantal
bijzondere Ontdekdezorg week activiteiten uitgelicht.
Daarbij is ook aandacht voor onze regio, namelijk voor
de online open dag van het BovenIJ Ziekenhuis.
Volg de digitale opening aanstaande maandag via
ontdekdezorgweek.nl.
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In de campagne worden de verschillende mogelijkheden voor het opdoen van
informatie voor de potentiële nieuwe medewerkers via de steekwoorden 'Check.
Match. Like. Ontdek' gecommuniceerd.

Online activiteiten
Zowel landelijk als regionaal worden er digitale
activiteiten georganiseerd.
Landelijk
De hele week zijn er webinars te volgen over werken en
leren in zorg en welzijn. De onderwerpen variëren
van het vernieuwen van de BIG-registratie tot het starten
van een leer/werk traject.
Regionaal
SIGRA organiseert per regio een digitale
informatiesessie. Op dinsdag 23 maart voor de regio's
Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland, op
donderdag 25 maart voor de regio's Amsterdam en
Amstelveen. In deze sessies richten we ons op werken
en leren op MBO-niveau en vertellen zorgprofessionals
van leden over hun vak, de opleidingsmogelijkheden en
vacatures. Ook informeren het Transferpunt Zorg en
Welzijn, het Werkgeversservicepunt en het ROC over de
mogelijkheden voor opleidingen en loopbaancoaching.
Activiteiten van zorg- en welzijnsorganisaties
Normaliter worden er in de week talloze activiteiten op
de locaties van leden georganiseerd. Een aantal leden
organiseert dit jaar toch een activiteit, maar dan digitaal.
Zo geeft Arkin de workshop "Werken in de GGZ", houdt
Fokus Wonen een Q&A en is er van Parnassia Groep
een Meet & Greet. Een overzicht van alle activiteiten van
leden vind je hier.

Ontdekdezorg markt
Voor de deelnemer die al beter weet wat hij/zij zoekt is
er de Ontdekdezorg markt. Via een online kaart
navigeert men naar de eigen regio en filtert op postcode,
werkveld en/of zoekwoord naar de organisaties in de
buurt. Vervolgens legt men via het profiel eenvoudig
contact met zorg- en welzijnsorganisaties. Zij
presenteren zich op deze online Ontdekdezorg markt
door middel van informatie, video’s en online
contactmogelijkheden. Ook is het mogelijk om vragen te
stellen of een afspraak te maken.
Benieuwd hoe een profiel op de Ontdekdezorg markt
eruit ziet? Bekijk hier het voorbeeld van zorggroep
Tellus.

Deel #ontdekdezorg
In de online campagne van de Ontdekdezorg week legt
men de nadruk op het feit dat een baan in zorg en
welzijn meer is dan werk. Het bereik van de campagne
wordt vergroot met #ontdekdezorg.
https://mailchi.mp/sigra/nieuwsflits-ontdekdezorgweek-2021-1280944
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Wil je met jouw organisatie ook onderdeel zijn van de
campagne? Download dan hier het bordje
#ontdekdezorgweek, print hem uit, maak met jou
organisatie een ketting zoals in onderstaande video en
post deze op LinkedIn, Instagram en/of Facebook.

#ontdekdezorgweek

Praktische informatie
Op de website van de Ontdekdezorg week vindt men
allerlei praktische informatie over werken in zorg en
welzijn. Wat ga je doen, welke opleiding(en) heb je
nodig, hoeveel uren ga je werken en welk salaris ga je
verdienen?

Het is nog tot en met maandag 22 maart mogelijk om een activiteit of profiel aan te
melden voor de Ontdekdezorg week 2021. Wil je hier gebruik van maken, mail dan
naar opendagzorgenwelzijn@sigra.nl.
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