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Tijdens de Week van Zorg en Welzijn openen ruim duizend locaties in Zorg en Welzijn hun deuren 
voor het grote publiek. Belangstellenden, buurtbewoners, werkzoekenden, vrijwilligers, cliënten 
en mantelzorgers kunnen komen kijken naar het werk van de 1,4 miljoen medewerkers en 450.000 
vrijwilligers die zich dagelijks met passie en professionaliteit inzetten voor hun cliënten en patiënten.

In 2019 vindt de Week van Zorg en Welzijn plaats van maandag 11 t/m zaterdag 16 maart. Voor het 
zevende achtereenvolgende jaar voert de grootste sector van Nederland campagne, ook dit jaar onder 
het motto ‘Maak kennis met kunde’. Het doel is de veelzijdigheid van zorg en welzijn te laten zien. 
Ook zijn er nog steeds veel nieuwe en kundige mensen nodig in zorg en welzijn en willen wij vooral 
werkzoekenden inspireren om te kiezen voor deze sector.

In dit ideeënboekje staan allerlei activiteiten die origineel en succesvol bleken te zijn: voor een kleine of 
grote groep, voor verschillende doelgroepen, minimaal of maximaal budget, met of zonder hulp en veel 
of weinig werk. Laat je inspireren en organiseer iets moois in jouw organisatie! Heb je een vraag? Of wil 
je hulp? Zoek je een draaiboek of een contactpersoon? Neem contact op met de coördinator van jouw 
werkgeversorganisatie of kijk op www.weekvanzorgenwelzijn.nl.

Veel plezier!
Campagneteam Week van Zorg en Welzijn

http://www.weekvanzorgenwelzijn.nl


INHOUDSOPGAVE

Zorg- en welzijnsorganisaties Ziekenhuis Goed idee voor  
alle organisaties

Leuke inspirerende activiteiten om te doen en te laten zien tijdens de week

alle organisaties                     ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten



ZORG- EN WELZIJNSORGANISATIES
LEUKE INSPIRERENDE ACTIVITEITEN OM TE DOEN EN TE LATEN ZIEN TIJDENS DE WEEK OF OPEN DAG

Meeloop-dag

Banenmarkt

FietstochtSpeeddates

VoorjaarsmarktKadowinkel

Rollatorkeuring IK ZORGInformatieavond

Muziekactiviteiten

                    inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties



Banenmarkt  
Werk samen met andere organisaties bij 
jou in de regio en organiseer een banen- 
of kansenmarkt! Op deze markt kunnen 
werkzoekenden of mensen die zich willen 
oriënteren op werken in de sector terecht om 
kennis te maken met verschillende werkgevers. 
Op deze manier ervaren zij ook de veelzijdigheid 
van de sector en vinden ze een functie waar ze 
nog nooit van gehoord hadden, maar heel goed 
bij ze past! Neem contact op met jouw regionale 
werkgeversorganisatie om te kijken welke markt 
er in jouw regio wordt georganiseerd en hoe jij 
hierbij kunt aansluiten. 

                    inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties



Kadowinkel  
Heeft je organisatie een kadowinkel? Organiseer 
dan iets bijzonders in de winkel tijdens de Week. 
Laat bezoekers meehelpen met het maken 
van artikelen, of laat de cliënten uitleggen wat 
en hoe ze iets maken. En natuurlijk heb je 
bijzondere aanbiedingen tijdens de Week! Een 
extra cadeautje, of een fotograaf die een mooie 
(familie)foto maakt, of de appeltaart is gratis bij 
de koffie. Genoeg dingen te bedenken waardoor 
je extra bezoekers naar de winkel kunt trekken.

                    inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties



Voorjaarsmarkt 
Vraag alle omliggende winkels of ze willen meehelpen een voorjaarsmarkt te 
organiseren. En laat jouw organisatie zien door er met cliënten te staan en jullie 
diensten, producten en artikelen te  promoten. Of organiseer op het eigen terrein een 
markt en vraag alle cliënten iets te maken, of te helpen met schminken, muziek maken 
of een rondleiding te geven. Misschien wil de boer wel langs komen met lammetjes en 
konijntjes en kunnen cliënten en kinderen deze dieren voeren en aaien.

                   inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties



Speeddates
Bij jouw organisatie zijn dingen vaak net iets anders dan 
bij je collega organsiatie. Profileer jezelf als werkgever! 
Organiseer hiervoor speeddates tussen jou als werkgever 
en werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen op deze 
manier snel en op een leuke manier kennis maken met jouw 
organisatie en erachter komen wat er voor hen mogelijk is. 
Ook hiervoor geldt: werk samen met andere organisaties in 
jouw regio en organiseer een mooi evenement!  

                    inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties



Meeloop-dag
Wil je werkzoekenden uitgebreid informeren 
en ze echt laten ervaren hoe het is om 
binnen zorg en welzijn en jouw organisatie te 
werken? Organiseer dan een meeloop-dag! 
Match geïnteresseerden met collega’s uit jouw 
organisatie en laat ze een middag of een hele 
dag meedraaien in jouw organisatie.  

                    inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties



Fietstocht
Ga er op uit met cliënten! Bezoek op de 
fiets een nabij gelegen school, of fiets door 
de weilanden en bossen en vraag of een 
school mee gaat. Maar kijk ook eens naar 
andere organisaties bij jou in de buurt die 
hun deuren openen. Misschien kan je wel 
een hele mooie fietsroute uitstippelen voor 
bezoekers en is er een terras waar ze een 
tussenstop kunnen maken voor koffie en 
gebak. Zo betrek je niet alleen je collega 
organisatie, maar ook de ondernemers uit 
de omgeving.

                   inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties



Muziekactiviteiten
In een ontspannen sfeer selectief auditieve 
prikkels aanbieden, o.a. door het gebruiken 
van muziekinstrumenten. Creëer een sfeervolle 
en visueel rustige omgeving door de ruimte te 
verduisteren. Zo komen de geluiden beter tot 
hun recht. 

                    inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties



Informatieavond
Ben je opzoek naar een laagdrempelige manier om 
meerdere geïnteresseerden duidelijke en uitgebreide 
informatie over jouw organisatie te geven? Organiseer 
dan een informatieavond! Dit kan bijvoorbeeld voor 
buurtbewoners en mantelzorgers, maar ook voor 
werkzoekenden en mensen die zich willen oriënteren 
op werken binnen de sector zorg en welzijn. Zorg voor 
een programma met bijvoorbeeld ervaringsverhalen van 
collega’s en natuurlijk koffie, thee en lekkere hapjes! 

                   inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties



Rollatorkeuring
Een rollatorkeuring voor ouderen, eventueel in 
samenwerking met de ouderen- of thuiszorgwinkel.

                   inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties



Ik Zorg
Zorg en welzijn bundelt de krachten om meer mensen te 
interesseren voor een baan in de sector bij de campagne ‘Ik 
Zorg’. Deze campagne is een samenwerking van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en branche-, 
beroeps-, werknemers- en werkgeversorganisaties in de 
sector Zorg & Welzijn. Doel van de campagne is meer mensen 
enthousiast maken en houden voor werk in deze sector.  
Geef tijdens de Week van Zorg en Welzijn extra aandacht aan 
deze campagne! Ook op de Week van Zorg en Welzijn posters, 
te downloaden via www.weekvanzorgenwelzijn.nl, wordt 
aandacht besteed aan Ik Zorg.

                   inspirende activiteiten: zorg en welzijn organisaties          ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties

http://www.weekvanzorgenwelzijn.nl


ZIEKENHUIS
LEUKE INSPIRERENDE ACTIVITEITEN OM TE DOEN EN TE LATEN ZIEN TIJDENS DE WEEK

Check je plekje… 
én je spatader!

Beleefmarkt Live operatie Zorg rondom kanker

Check de gezondheid!

Leren en werken 
in het ziekenhuis

Operatie afdeling

Hoe werken  
uw zintuigen?

Zwanger? Laat een pretecho 
maken

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten ziekenhuis



beleefmarkt
Organiseer een beleefmarkt voor kinderen.  
Op deze markt kunnen ze alles bekijken, 
aanraken en uitproberen wat met zorg en 
welzijn te maken heeft. Zet bijvoorbeeld 
een ambulance neer waarin rondgekeken 
kan worden, zorg ervoor dat ze naar een 
hart kunnen luisteren en leg interessante 
zorgmaterialen neer! 

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten ziekenhuis



Live operatie
Bezoekers kijken live mee met een operatie en 
kunnen tijdens de operatie hun vragen stellen 
aan de specialist.

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten ziekenhuis



Zorg rondom kanker
Kennis maken met medewerkers die nauw 
betrokken zijn bij de verschillende zorgtrajecten 
(borst-, darm-, long- en prostaatkanker).
Je kunt vragen of diverse patiëntenverenigingen 
aanwezig willen zijn.

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten ziekenhuis



Leren en werken in het ziekenhuis
Een workshop waarin je een drukverband leert 
aanbrengen op een oefenpop. Daarnaast leren de 
bezoekers injecteren op een sinaasappel. Reik na 
afloop het ‘sinaasappel-injectie-certificaat’ uit. 

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten ziekenhuis



Hoe werken uw zintuigen? 
Wat je proeft, ruikt of voelt heeft alles te maken 
met je zintuigen. Hoe werkt dat eigenlijk?  
De afdeling neurologie geeft uitleg en laat via 
allerlei proefjes zien hoe zintuigen werken. 

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten ziekenhuis



Zwanger? Laat een pretecho maken
Vrouwen die meer dan 12 weken zwanger zijn kunnen 
een pretecho laten maken door de gynaecoloog. Op 
de afdeling verloskunde wordt informatie gegeven over 
bevallen in het ziekenhuis.

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten ziekenhuis



Check je plekje… 
én je spatader!
Is de moedervlek gezond? 
Of last van spataderen 
en nieuwsgierig naar 
de behandeling? De 
dermatoloog beoordeelt 
verdachte plekjes en de 
vaatspecialist beoordeelt 
de spataderen.

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten ziekenhuis



Check de gezondheid!
Laat bezoekers hun gezondheid checken, 
bijvoorbeeld door het meten van de bloeddruk, 
het berekenen van de BMI (Body Mass Index), 
bloedsuiker, het meten van het risico op diabetes, 
bepalen van bloedgroep, gehoortesten of een 
oogdrukmeting en een globale brilmeting.

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten ziekenhuis



Operatieafdeling
Een kijkje in een echte operatiekamer. 
Kinderen kunnen zich omkleden als 
operatieassistent en ouders kunnen 
hiervan zelf foto’s maken.

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten ziekenhuis



Ervaar de beperkingen 
na een hersenbloeding
Laat aan de hand van allerlei activiteiten 
bezoekers ervaren welke beperkingen 
iemand kan hebben na een hersenbloe-
ding. Laat bijvoorbeeld de diëtiste en 
logopediste demonstreren waarom het 
eten van verdikt voedsel na een hersen-
bloeding nodig is. De logopediste legt 
uit welke moeilijkheden er met spreken 
kunnen zijn. De ergotherapeut laat er-
varen welke inspanning nodig is als een 
van beide handen niet meer werkt zoals 
voorheen. Bij de fysiotherapeut kan een 
parcours gelopen worden alsof iemand 
een hersenbloeding heeft gehad. 

Maak kennis met fondsen
Nodig fondsen uit, bijvoorbeeld het 
Longfonds (voorheen Astma Fonds). Zij 
wil gezonde longen gezond houden en 
strijdt tegen longziekten. De vrijwilligers 
van het Longfonds geven graag meer 
informatie over het leven met een 
longziekte.

Gezondheidsplein
Maak een gezondheidsplein. Hier 
ontmoeten de bezoekers vele 
zorgverleners, zoals een wondspecialist, 
dermatoloog, plastisch chirurg, 
gipsmeesters, een schoenmaker, 
fysiotherapeut, bewegingsagoog, 
ergotherapeut, creatief therapeut 
of maatschappelijk werker. Vraag 
bijvoorbeeld ook patiëntverenigingen 
om hierbij aanwezig te zijn.

GOED IDEE VOOR ALLE ORGANISATIES
LEUKE INSPIRERENDE ACTIVITEITEN OM TE DOEN EN TE LATEN ZIEN TIJDENS DE WEEK

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten alle organisaties



Aan tafel met de 
manager
Een rondetafelgesprek met de manager. 
Wat vindt de bezoeker belangrijk? 
Wanneer heeft de organisatie de zorg 
goed voor elkaar en wat kan verbeterd 
worden? Inspirerend om daarover 
met de bezoekers van gedachten te 
wisselen.  

Optreden
Organiseer een optreden door een 
koor, pianist, school, dansgroep, zanger 
of zangeres.

Informatieavond 
patiëntenvereniging
Organiseer, eventueel samen 
met een patiëntenvereniging, een 
informatieavond over een bepaald 
onderwerp voor een bepaalde 
doelgroep. Bijvoorbeeld een avond 
voor omwonenden, mantelzorgers of 
medewerkers. Je kunt daarbij denken 
aan een avond over een aandoening, 
bijvoorbeeld artrose, COPD of 
overgewicht. Of bijvoorbeeld samen met 
de gemeente over de mogelijkheden die 
daar geboden worden. 

In gesprek met de 
cliëntenraad 
Aan de hand van een workshop laat 
de cliëntenraad zien wat ze doen, 
waarom ze zo betekenisvol zijn voor de 
organisatie en patiënten en cliënten. Zij 
inventariseren ervaringen en meningen 
en gebruiken die voor verbeteringen.

                    ziekenhuis          alle organisaties  inspirende activiteiten: zorg- en welzijnsorganisaties          inspirende activiteiten alle organisaties




