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Ontdekdezorg week van start in aanwezigheid van H.M. Koningin Máxima
Vandaag is de Ontdekdezorg week van start gegaan. Digitaal, net als de rest van het programma. Bij de
officiële opening ging H.M. Koningin Máxima in gesprek met 4 herintreders/zij-instromers die vanuit een
ander beroep de overstap hebben gemaakt naar een baan in zorg en welzijn, bijvoorbeeld in de
gehandicaptenzorg, sociaal werk of als verpleegkundige. H.M. Koningin Máxima sprak met hen over
deze bijzondere stap; waarom hebben ze deze keuze gemaakt, waar liepen ze tegen aan en hoe bevalt
het werk wat ze nu doen?

Ontdekdezorg week
Tijdens de Ontdekdezorg week kan iedereen die geïnteresseerd is in leren en werken in zorg en welzijn
praktische informatie krijgen via landelijke webinars, zoals ‘Retourticket naar de zorg’, of ‘Ik wil de zorg
in, waar begin ik?’ Ook zijn er webinars waarin specifieke branches in het spotlicht worden gezet,
bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en welzijn en de GGZ. Daarnaast kunnen bezoekers
rondkijken op de digitale Ontdekdezorg markt, waar werkgevers uit zorg en welzijn zich presenteren.
Bezoekers kunnen met zorgorganisaties contact opnemen en meteen een afspraak inplannen. Of
meedoen met een online kennismakingsevenement van een werkgever in de buurt.

Meer informatie
Kijk op www.ontdekdezorg.nl/week voor het complete programma en de laatste info.
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<fotobijschrift>
H.M. Koningin Máxima in gesprek met 4 herintreders/zij-instromers die de overstap hebben gemaakt
naar een baan in zorg en welzijn, bij de opening van de Ontdekdezorg week. Froukje van der Wijk was
bijna 20 jaar werkzaam bij een grote krantenuitgever. Ze besloot haar hart te volgen en werk te gaan
doen dat haar echt voldoening geeft. Ze werkt nu bij Amaliazorg, als BBL leerling verpleegkundige. ‘Ik ben
nét gestart, maar ben zo blij met mijn overstap!’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie
Voor meer informatie of aanvullend beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Arjan Huijsmans:
a.huijsmans@regioplus.nl, (06) 39 84 21 87.
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