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Zorgstudenten opgeroepen om te helpen in de zorg 
 
Studenten die nu een zorg of welzijn opleiding volgen, kunnen per direct betaalde werkervaring 
opdoen en de zorg vooruit helpen in de coronacrisis.   
 
Het landelijk initiatief Extra handen voor de zorg verbindt mensen die willen helpen tijdens de 
coronacrisis aan zorgorganisaties. De vraag naar zorgprofessionals blijft groot. Zij zijn echter bijna 
allemaal aan de slag in de zorg. Daarom gaat Extra handen voor de zorg nu actief op zoek naar een 
belangrijke groep bijna-zorgprofessionals; de medisch studenten. 
 
Tweede-, derde-, en vierdejaars studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen in zorg 
of welzijn worden opgeroepen om hun opgedane kennis in te zetten in de zorg. Na aanmelding 
worden zij afhankelijk van de vraag in een organisatie gematcht op basis van hun opleiding, kennis en 
beschikbaarheid. 
 
Landelijke campagne roept zorgstudenten op voor bijbaan in de zorg  
Donderdag 18 februari start een online campagne gericht op deze groep studenten. Studenten die 
een opleiding volgen tot verzorgenden, verpleegkundige, behandelaar of arts kunnen ook in onze 
zorgorganisatie de zorgprofessionals ondersteunen. Wij steunen deze campagne en onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn om medisch studenten in te zetten! Dus medisch studenten meld je alvast 
aan op extrahandenvoordezorg.nl en wie weet tot snel! 
 
--------------------------------     einde bericht             ---------------------- 
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie). 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lydia Tiemens, persvoorlichter bij Extra handen voor de 
zorg: 06 47114770 of l.tiemens@regioplus.nl  
 

Extra handen voor de zorg  
Extra handen voor de zorg is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van regionale 
werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus, Nu’91, CNV, Actiz, andere brancheverenigingen, 

beroepsverenigingen, Extra ZorgSamen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds de start 
van het initiatief zijn ruim 13.000  mensen aangeboden aan zorgorganisaties.   
 
www.extrahandenvoordezorg.nl  

 
 

about:blank
about:blank

