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Week van Zorg en Welzijn 
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar voert de grootste sector van 
Nederland in de week van 13 t/m 18 maart campagne onder het 
motto ‘Maak kennis met kunde’. Het doel is de veelzijdigheid van Zorg 
en Welzijn te tonen, de nieuwe ontwikkelingen te laten zien en vooral 
de mensen die er werken in de schijnwerpers te 
zetten. Belangstellenden, buurtbewoners, (aankomende) studenten, 
vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers kunnen komen kijken naar het werk van de 1.2 miljoen 
medewerkers en 450.000 vrijwilligers die zich dagelijks met passie en professionaliteit inzetten voor 
hun cliënten en patiënten. 
  
Zwemmer Maarten van der Weijden, winnaar van een gouden medaille op de Olympische Spelen van 
2008, maakt zich sterk voor de sector Zorg en Welzijn en heeft zich als ambassadeur verbonden aan 
dit jaarlijkse evenement. 
  
De landelijke campagne wordt voorafgaand en tijdens de Week ondersteund door de huis-aan-huis 
krant ‘Zorg en Welzijn’ die bij 6,1 miljoen huishoudens op de mat valt, het televisieprogramma ‘Heel 
Holland Zorgt’ dat tijdens de Week dagelijks te zien is, een uitgebreide social media campagne, 
outdoorreclame en een radiocampagne. 
 
Meedoen? 
Wilt u ook laten zien waar u elke dag mee bezig bent? Welke mogelijkheden een huisartsenpraktijk, 
gezondheidscentrum, huisartsenpost of diagnostisch centrum heeft en wat er allemaal gebeurt? 
Welke taak door wie wordt uitgevoerd en waarom dat zo verdeeld is? Hoe de samenwerking is 
georganiseerd met andere instellingen, praktijken en in de wijk? Doe dan mee en organiseer tijdens 
deze week een activiteit. Dat kan klein zijn of groot. Een informatiebijeenkomst voor een 
patiëntengroep, een stage met een student, geef een college op een school of plan een open dag. Als 
u mee wilt doen, meer of andere informatie wilt, een goede tip heeft, een advertentie wilt plaatsen 
in de krant of gewoon een vraag heeft, bel Irene Mulder, campagneleider Week Zorg en Welzijn, 06-
26904123 of mail i.mulder@regioplus.nl. Of kijk voor meer informatie of goede ideeën op  

www.weekvanzorgenwelzijn.nl. 

 
Samenwerkingsverband RegioPlus 
De Week van Zorg en Welzijn is een initiatief van het landelijk dekkend samenwerkingsverband van 
14 regionale werkgeversorganisaties. Zij houden zich onder meer bezig met de arbeidsmarkt van 
Zorg en Welzijn. De werkgeversorganisaties werken samen in de Stichting RegioPlus 
(www.regioplus.nl) die de Week van Zorg en Welzijn coördineert. Het doel van de campagne is het 
bevorderen van een inspirerend, veelzijdig en realistisch imago van de sector Zorg en Welzijn. 
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