Projecten, tools en activiteiten rondom Beeldvorming en Imago
Regio’s Noord-Holland Noord & Zaanstreek-Waterland
Doelgroep: communicatieadviseurs en recruiters van zorg- en welzijnsinstellingen
Zie laatste bladzijde voor een kalender met alle activiteiten in 2019 en 2020

Doelgroep
Tool/Project

Bijeenkomsten

Jongerencommunicatie anno nu

Tijdens de decanenbijeenkomsten komen vertegenwoordigers van het
voortgezet onderwijs bij elkaar om te praten over verschillende
onderwerpen. Dit gebeurt op initiatief van SIGRA. Neem voor meer
informatie contact op met Waheeda Abdoelrahman.
Een bijeenkomst van SIGRA voor communicatieprofessionals, recruiters,
opleiders en zorgambassadeurs. Voor meer informatie klik hier.

Kracht on tour

Evenement gericht op werk en persoonlijke ontwikkeling voor vrouwen.
SIGRA staat hier met informatie over de zorg. Klik hier voor meer informatie.

Decanenbijeenkomsten

StudieExperience

Vlogtraining

Zorg inspiratiedagen

Zorgbanencafé

Folders

Toelichting

Opleidings- en
beroepsmogelijkheden flyer
Digitale loopbaanflyer
Brochure zij-instromers
sectoren, beroepen en
opleidingsmogelijkheden

Een gratis, regionale studiebeurs voor leerlingen van het voortgezet
onderwijs en mbo-schoolverlaters die graag door willen studeren. Meer
informatie over de StudieExperience, klik hier.
Zorg- en welzijnsmedewerkers leren hoe ze een positief imago voor de
sector creëren én een realistisch beeld neerzetten. Voor meer informatie
over de vlogtrainingen, neem contact op via communicatie@sigra.nl
SIGRA/Sterk in je werk organiseert ism UWV en werkgevers Inspiratiedagen.
Tijdens inspiratiedagen worden door middel van workshops en een
banenmarkt kandidaten 'geïnspireerd' om in de zorg te werken. Voor meer
informatie neem contact op met sterkinjewerk@sigra.nl
Banenmarkt waarbij zorgorganisaties uit de regio de gelegenheid geeft met
geïnteresseerden kennis te maken en hun mogelijkheden presenteren. Voor
meer informatie klik hier.
Vanuit SIGRA is er een flyer voor scholieren met de verschillende beroepen
& opleidingen in de zorg. Binnenkort ook beschikbaar voor zij-instromers. U
kunt de folder hier terug vinden of opvragen via
info@komwerkeninzorgenwelzijn.nl
De loopbaanflyer van SIGRA met meer informatie over werken in de zorg. Je
vindt de loopbaanflyer hier.
Brochure met informatie voor zij-instromers over sectoren, beroepen en
opleidingsmogelijkheden. Kan gebruikt worden tijdens voorlichtingen. Voor
de digitale versie klik hier. De papieren versie is op te vragen via
communicatie@sigra.nl.

Onderwijs
Basis
Voortgezet

Zij-instromers

Filmpjes

Filmpje over zij-instromers

Helden in wit

Landelijke
campagnes

Landelijke campagne Ik zorg

Tommy in de zorg
Week van zorg en welzijn

Lespakketten

Lespakket: aan jou hebben we
wat!

Open dagen

Horizon College
Inholland Alkmaar
Regio College
ROC Kop van Noord-Holland

Websites

Beroepen in beeld.nl
komwerkeninzorgenwelzijn.nl
Nationale beroepengids.nl

Vanuit het project Sterk in je werk, heeft SIGRA meerdere filmpjes
opgenomen met de persoonlijke verhalen van zij-instromers. Deze kunnen
ter promotie worden gebruikt tijdens evenementen. Klik hier voor alle
beschikbare filmpjes.
Scholieren die voor hun pakket/profielkeuze staan of een vervolgopleiding
moeten kiezen, kunnen op www.heldeninwit.nl filmpjes bekijken van échte
verpleegkundigen. Voor meer informatie klik hier.
De campagne ‘Ik Zorg’ is een samenwerking van het ministerie van 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. Op de website van ik zorg vind je
informatie over opleidingen, beroepen, vacatures en verhalen van mensen
die in de zorg werken.
Naar aanleiding hiervan heeft SIGRA een Regionaal contactpunt opgesteld.
Voor meer informatie over dit contactpunt, klik hier.
Tommie is een 27jarige verpleegkundige die schrijft en spreekt over de zorg
om de zorg meer (positieve) aandacht te geven.
Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun
deuren om aan Nederland te laten zien wat werken in zorg en welzijn is.
Meer informatie klik hier.
Dit lespakket is ontwikkeld om scholieren van het vmbo en havo/vwo te
laten inzien dat zij het verschil kunnen maken in mensenleven. Het gratis
lespakket 'Aan JOU hebben we wat', is beschikbaar voor alle middelbare
scholen in Nederland en kan besteld worden via
www.aanjouhebbenwewat.nl.
Nu ook beschikbaar voor basisonderwijs, klik hier.
Tijdens de open dagen kunnen jongeren meer informatie krijgen over de
opleidingen binnen het Horizon College. Dit is breder dan alleen zorg.
Tijdens de open dagen kunnen jongeren meer informatie krijgen over de
opleidingen binnen de Inholland. Dit is breder dan alleen zorg.
Tijdens de open dagen kunnen jongeren meer informatie krijgen over de
opleidingen binnen het Regio College. Dit is breder dan alleen zorg.
Tijdens de open dagen kunnen jongeren meer informatie krijgen over de
opleidingen binnen het ROC. Dit is breder dan alleen zorg.
Een studiekeuze portaal speciaal gericht op de mogelijkheden die het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt. Deze website is breder dan
alleen zorg.
www.komwerkeninzorgenwelzijn.nl is de vacaturewebsite van SIGRA. Naast
vacatures vind je hier informatie over leren en werken.
Op deze website vind je informatie over ieder beroep zoals salaris,
competenties, functieomschrijving en arbeidvoorwaarden. Breder dan
alleen zorg.

Studeer met een plan.nl
Studiekeuze123.nl
Wat een vak.nl
Youchooz.nl
Overig

Voorlichting en gastlessen Zorg
en Welzijn

Zorg- en Welzijnsambassadeur

Studeermeteenplan biedt een handig overzicht van websites en het laatste
nieuws over bijvoorbeeld de veranderingen in de studiefinanciering en de
toelatingseisen. Breder dan alleen zorg.
Op deze website vind je objectieve informatie over alle erkende hbo- en woopleidingen van Nederland. Breder dan alleen zorg.
Informatie over werken in de gehandicaptenzorg. Snel en gedetailleerd
weten of je geschikt bent voor een loopbaan in de gehandicaptenzorg.
De site biedt veel video’s, foto’s, verhalen en vacatures.
De voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport
Een team van enthousiaste professionele voorlichters, die met twee benen
in de praktijk staan, kunnen (gratis) gastlessen verzorgen op
beroepenmarkten op scholen. Gastlessen kunnen aangevraagd worden door
een e-mail te sturen naar zorgvoorscholen@sigra.nl.
Vanuit SIGRA is er een ambassadeur beschikbaar die in te zetten is tijdens
evenementen. Voor meer informatie of aanmelden, klik hier.

Activiteitenkalender 2019
Maand

Dag

Activiteit

Informatie

Januari

10

StudieExperience Alkmaar

http://www.studie-experience.nl/

22

Vlogtraining in Amsterdam

https://www.zwplus.nl/agenda/vlogtraining-januari

27

Purmerend werkt

30

Open dag Regio College

Breder dan alleen zorg

12

Open dag ROC Kop van NH

Breder dan alleen zorg

13

Open dag InHolland Alkmaar

Breder dan alleen zorg

25

Zorg Inspiratiedag UWV Alkmaar

Voor klanten van het UWV (inclusief banenmarkt)

27

Open dag Horizon college

Breder dan alleen zorg

28

Vlogtraining Purmerend

https://www.zwplus.nl/agenda/vlogtraining-februari

7

Zorgbanencafé Hoorn

Banenmarkt op een laagdrempelige manier,
https://www.zorgbanencafe.nl/

Week van Zorg en Welzijn

https://weekvanzorgenwelzijn.nl/

20

Open dag Regio College

Breder dan alleen zorg

April

6

Open dag Inholland Alkmaar

Breder dan alleen zorg

Mei

11

Alkmaarse Jongerendag

Februari

Maart

11 t/m 16

24
Juni

4

Banenfestival Horizon College
Heerhugowaard
Masterclass Creatief & Innovatief
denken

Voor vroegtijdig schoolverlaters (gezellige en
educatieve dag) www.alkmaarsejongerencentraal.nl
Breder dan alleen zorg. Voor meer informatie en
aanmelden klik hier.
Op 4 juni organiseert SIGRA de Masterclass Creatief &
Innovatief denken, toegepast op werving & behoud

en het optimaliseren van
(arbeidsmarkt)communicatie. Klik hier om je aan te
melden.
De netwerksessie Regionaal Contactpunt:
Bevordering Zij-instroom? is speciaal bedoeld voor HR
professionals. In deze netwerksessie neemt SIGRA u
mee in de voortgang van het Regionaal Contactpunt.
Klik hier om je aan te melden.

4

NETWERKSESSIE | Regionaal
Contactpunt: Bevordering Zijinstroom?

5

Open dag InHolland Alkmaar

Breder dan alleen zorg

13

Open dag Regio College

Breder dan alleen zorg

24

Open dag ROC Kop van NH

Breder dan alleen zorg

September

19

Workshop Mensen
enthousiasmeren voor een vak in
Zorg en Welzijn

Werk je in Zorg en Welzijn en wil je anderen vertellen
hoe mooi het werk is? Vraag je jezelf af hoe je dat zo
goed mogelijk kunt doen? Je leert van een trainer en
ervaren ambassadeur hoe je een levendig en
aantrekkelijk verhaal vertelt dat ook echt impact
heeft! Klik hier voor informatie en aanmelden.

Oktober

30

Open dag Inholland Alkmaar

Breder dan alleen zorg

November

1

Zorg Inspiratiedag UWV Alkmaar

Voor klanten van het UWV (inclusief banenmarkt)

20

Open dag Regio College

Breder dan alleen zorg

29

Career Xperience

Beurs voor mensen, met (v)mbo en hbo niveau, die
op zoek zijn naar een nieuwe of andere baan uit de
gehele regio groot Amsterdam en omstreken.

14

Open dag Inholland Alkmaar

Breder dan alleen zorg

Kracht on tour

http://magazine.rpa-nhn.nl/kracht-on-tournhn/cover/

December
Nnb (eind
2019)

Activiteitenkalender 2020
Maand

Dag

Activiteit

Informatie

Januari

9

StudieExperience Alkmaar

Februari

5

Open dag Regio College

Breder dan alleen zorg

12

Open dag Inholland Alkmaar

Breder dan alleen zorg

April

4

Open dag Inholland Alkmaar

Breder dan alleen zorg

Mei

29

Career Xperience Stagemarkt

Voorjaar
2020

ntb

Zorgbanencafé regio NH

http://www.studie-experience.nl/

Voor scholieren en starters ((v)mbo en hbo) die op
zoek zijn naar een stageplek of als beginner op de
arbeidsmarkt.
Banenmarkt op een laagdrempelige manier,
https://www.zorgbanencafe.nl/

