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Ambassadeur  
Maarten 
van der Weijden  
Maarten van der Weijden 
was in 2018 opnieuw 
ambassadeur van de  
Week van Zorg en Welzijn: 
‘Ik ben erg trots dat ik 
opnieuw ambassadeur 
mag zijn van deze 
prachtige week. Ook 
dit jaar zetten we alle 
ruim 1 miljoen zorg- en 
welzijnsmedewerkers 
in het zonnetje, want zij 
staan dag en nacht voor 
ons klaar’. 



Zorg en welzijn: 
dag en nacht  
Tijdens de kick-off van de Week van Zorg 
en Welzijn bezocht Maarten van der 
Weijden alle 14 zorgregio’s. Door in één 
etmaal bij verschillende organisaties een 
stuk te zwemmen legde hij niet alleen de 
verbinding, maar gaf hij ook aandacht aan 
het feit dat de zorg een 24-uurs bedrijf 
is. Maarten dook zondagavond om 20:00 
uur het water in bij Amarant in Rijsbergen 
en eindigde op maandagavond om 21:00 
uur bij Friendship Sports Centre en 
Sportclub Only Friends in Amsterdam. 



Feestelijke start  
Onderdeel van de regiotour tijdens de kick-off was het doorgeven 
van het kloppende zorghart. Op veel locaties stonden bezoekers 
klaar om Maarten aan te moedigen. In sommige gevallen 
zwommen zelfs zorgverleners, cliënten en bestuurders een stukje 
met hem mee. Bij de locaties die hij in de nacht bezocht, zette 
Maarten de zorgprofessionals van de nachtdienst extra in het 
zonnetje. Een feestelijke start van de Week van Zorg en Welzijn!



Koninklijk 

bezoek  
Op maandag 12 maart vereerde niemand 
minder dan Koning Willem-Alexander 
de Week van Zorg en Welzijn met een 
werkbezoek. Tijdens het bezoek aan een 
woonlocatie van Middin in Den Haag 
ging de Koning het gesprek aan met 
medewerkers, vrijwilligers en cliënten. 
Daarnaast bracht de Koning ook een kort 
bezoek aan de Week van Zorg en Welzijn 
bus en sprak hij met de gastdocenten 
over het werken in de sector.



1,2 miljoen kijkers 
Heel Holland Zorgt  
Ook dit jaar was het tv-programma Heel Holland Zorgt, uitgezonden door 
SBS6, onderdeel van de landelijke promotiecampagne. In totaal bereikten 
de vijf afleveringen, verdeeld over 10 uitzendingen, ruim 1,2 miljoen 
mensen. In het programma liepen bekende Nederlanders een dagje mee 
met zorgprofessionals. Dit leverde verassende ontmoetingen en actuele 
reportages op. Ten opzichte van vorig jaar zijn de kijkcijfers van het 
programma sterk toegenomen. Dit heeft onder andere te maken met het 
veranderde uitzendmoment: zaterdagmiddag om 16:30 uur.

4,1 miljoen kranten 
met 16 regionale edities  
De landelijke huis-aan-huis krant ‘Special Week 
van Zorg en Welzijn’ stond ook deze editie weer 
boordevol verhalen over zorg en welzijn, zowel 
met landelijke als regio specifieke insteek.  

Like ons op



Bn’ers kijken 
achter de schermen 
bij zorg en welzijn  
Verschillende bn’ers zetten zich voor 
of tijdens de Week in om de sector te 
promoten. Zo ging Gerda Havertong op 
bezoek bij Reinaerde om medewerkers 
en cliënten te interviewen. Brugklas-
acteur Vincent Visser, dj Barry Paf 
en ex-Mainstreet zanger en acteur 
Rein van Duivenboden brachten een 
bezoekje aan een middelbare school in 
Oost-Nederland waar ze het lespakket 
‘Aan JOU hebben we wat!’ promootten. Record aantal 

deelnemende locaties  
Met ruim 1.400 geopende zorg- en welzijns-
locaties verbrak de Week van Zorg en Welzijn dit 
jaar het record met 200 extra deelnemers! Deze 
locaties openden de deuren speciaal om te laten 
zien hoe het er op de werkvloer aan toegaat, en 
hoe het is om in de sector te werken en te leren. 
Dit zijn ruim 200 locaties meer dan in 2017.



Minister de Jonge 
komt langs  
Ook minister Hugo de Jonge van VWS 
ging tijdens de Week van Zorg en 
Welzijn op werkbezoek. Tijdens 
een speciale bijeenkomst bij de 
Saffier in Den Haag lanceerde 
hij het actieprogramma 
‘Werken in de Zorg’. Ook 
woonde hij de theatershow bij 
die Saffier speciaal organiseerde 
voor mbo’ers en hbo’ers.

Bijzondere activiteiten  
Het bijzondere van de Week van Zorg en Welzijn is dat bezoekers 
rondkijken rond konden kijken op plekken waar dat normaal niet kan. 
Denk aan operatiekamers, ambulances of tandartspraktijken. Maar 
bijvoorbeeld ook een unieke kans om bij een TBS kliniek binnen te 
kijken tijdens de opendagen van TBS Nederland. Op zaterdag 17 maart 
openden zeven forensisch psychiatrische centra en klinieken de deuren 
voor het grote publiek. Het aantal beschikbare plaatsen hiervoor was 
beperkt en deze open dag was al ruim van tevoren ‘uitverkocht’ vanwege 
de grote belangstelling.

49.000 ballonnen, 
gezamenlijke herkenbaarheid 
Posters, ansichtkaartjes, fietslampjes, 
vlaggen, spandoeken, ballonnen en 
maar liefst 3.000 buttons werden er 
door de deelnemende organisaties 
ingezet om alle activiteiten 
herkenbaar en sfeervol aan te kleden.



Vijf dagen 
op Radio 5  
Speciaal voor de Week 
van Zorg en Welzijn 
zond het programma 
‘Open Huis’, Radio 5,  
uit vanaf diverse zorg- 
en welzijnslocaties. 
Onder andere bij Koraal 
in Limburg, Aveleijn in 
Zenderen en bij Boszhard 
in Zwolle.

9.672.536 
luisteraars  
De hele week waren er op Sky 
Radio en Radio 538 radiospotjes 
te horen. In totaal werden ruim 
100 radiospots uitgezonden met 
een totaalbereik van maar liefst 
9.672.536 luisteraars.

Matchmaking werkgevers 
en potentiële kandidaten  
Veel regio’s organiseerden met groot succes speeddates tussen werk-
gevers en potentiële kandidaten. Deelnemende organisaties nodigden 
geïnteresseerden via social media, websites en kranten uit om gericht 
te solliciteren op openstaande vacatures. De Speedmeetmonday 
in Amersfoort was een daverend succes, hier kwamen ruim 350 
werkzoekenden met 22 werkgevers in contact. Ook in andere regio’s 
zoals Flevoland, Noord-Nederland, Utrecht en Zuid-Holland Zuid waren 
goed bezochte banenmarkten.



Aandacht 
voor zorg en welzijn

in Margriet  
Ook de Margriet besteedde ruim aandacht 
aan de Week. Zowel online als in het papieren 
magazine. In de editie van maart kwamen in een 
speciaal zorgdossier 
meerdere interviews 
met zorg- en welzijns-
professionals aan bod.

Zorg en welzijn in de media  
Zowel de regionale als de landelijke media was er ruimschoots 
aandacht voor in de Week van Zorg en Welzijn. Tijdens zijn zwemtocht 
werd Maarten van der Weijden een aantal keer live geïnterviewd door 
Goedemorgen Nederland en later in de week was hij te gast bij Studio 
Max Live. Verder beheerste de sector bijna de hele week de media 
door publicaties van het UWV en de lancering van het actieprogramma 
‘Werken in de Zorg’ door het ministerie van VWS.



Tim Haars  
Acteur Tim Haars reed 
de hele week mee met 
de Bustour. Door zijn 
bekendheid en status 
onder de doelgroep 
fungeerde hij als ware 
aandachtstrekker. Bij 
elke stop opende en 
sloot hij het bezoek 
en ging hij op de foto 
met de leerlingen. 
Tussendoor was hij 
soms ook onderdeel van 
de gastlessen. Na afloop 
verwees Tim leerlingen 
door naarYouChooz 
voor meer informatie 
over beroepen en 
opleidingen.

Bustour: 
veertien scholen  
Nieuw dit jaar was de Week van Zorg en 
Welzijn Bustour. Deze tour richtte zich 
op het enthousiasmeren van jongeren 
voor een toekomst in zorg en welzijn. De 
bus bracht zorgprofessionals uit diverse 
branches en beroepen naar scholen in alle 
14 regio’s om uit eigen ervaring leerlingen 
te verrassen met inspirerende gastlessen 
over het werk en wat ervoor nodig is om 
dit te kunnen doen.



Ruim 8.000 views 
op YouTube

Thomas van Grinsven 
zet zich in voor 
zorg en welzijn  
YouTuber Thomas van Grinsven zette zich tijdens de Week van Zorg 
en Welzijn in voor zorg en welzijn. ‘Dit jaar maakte ik ook een aantal 
Instagram video’s speciaal voor de Week van Zorg en Welzijn en het tv-
programma Heel Holland Zorgt. Hierdoor heb ik kennis mogen maken 
met allerlei verschillende beroepen in zorg en welzijn. Ik wist niet dat er 
zoveel mogelijk was in deze sector! In de zorg zijn niet alleen verplegers en 
verzorgenden nodig, maar ook bijvoorbeeld technici, koks en laboranten. 
Ik hoop dat ik dankzij mijn inzet jongeren inspireer om te kiezen voor een 
opleiding in deze sector, want met zorg en welzijn kun je alle kanten uit!’

Zorgprofessionals 
geven een kijkje 
in hun werkdag  

Twaalf verschillende 
zorgprofessionals gaven 
via Instagram ‘Take overs’ 
een kijkje in hun dagelijkse 
werkzaamheden. Via 
Instagram posts en stories 
lieten ze zien hoe hun dag 
binnen zorg en welzijn 
eruit ziet en wat zoals hun 
werkzaamheden zijn. 

Zelfs hulp-puppy Guus 
was een dagje aan de 
beurt! Deze actie leverde 
honderden nieuwe 
Instagram volgers op voor 
het account van de Week 
van Zorg en Welzijn.



Verdiend
cadeau  
Zorg- en welzijnprofessionals kregen in het 
kader van de Week van Zorg en Welzijn 
een prachtig cadeautje: een verdiend 
dagje wellness. De organisatie van de week 
verspreidde ruim 300.000 vouchers onder 
leden van de bij het samenwerkingsverband 
aangesloten organisaties. Heel Holland Zorgt 
en Dagje Wellness maakten deze actie mogelijk.

Like ons op

Hart voor 
zorg en welzijn  
214 prachtige reacties op de Hart voor 
Zorg en Welzijn actie op Facebook. 
Cliënten, vrienden en families delen 
verhalen over zorg- en welzijns- 
medewerkers die dag en nacht klaar 
staan voor anderen of voor henzelf.



805 mensen 
gebruikten 
het Week van 
Zorg en Welzijn 
Facebook kader

Jongeren 
maken kennis met 
zorg en welzijn  
Tijdens het ‘Aan JOU hebben we wat’ 
Festival in Hoogezand maakten 370 
middelbare scholieren kennis met 
zorg en welzijn. Geen bevestiging van 
de geijkte beelden, maar juist het 
bandrukken van alle eigenschappen 
die nodig zijn. ‘Jouw humor. Jouw lef. 
Jouw nieuwsgierigheid. Dat is wat zorg 
en welzijn nodig heeft!’



BELEEF HET MEE! MAAK KENNIS MET KUNDE
www.weekvanzorgenwelzijn.nl

tot volgend jaar! 
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De Week van Zorg en Welzijn is een initiatief van de regionale 
werkgeversorganisaties zorg en welzijn verenigd in RegioPlus.

De Week van Zorg en Welzijn wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.
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ARBEIDSMARKT  ZORG  EN  WELZIJN  FLEVOLAND

Ambities

2019  
•  Vergroten inhoudelijke 

bekendheid van de Week van Zorg 
en Welzijn bij pers en media

•  Doelgroepen nog beter bereiken 
met zorg en welzijn

•  Meer diversiteit en innovaties 
binnen de sector laten zien

•  Uitbreiden Week van Zorg en 
Welzijn Bustour

•  Uitbreiden online acties zoals 
Instagram Take-Over

•  Sterkere link naar onderwijs
•  Doorontwikkelen website en 

online kaart met beschikbare 
activiteiten

•  Regionale activiteiten en mogelijk-
heden beter zichtbaar maken


