Projecten, tools en activiteiten rondom Beeldvorming en Imago
Regio Groot-Amsterdam
Bedoeld voor: communicatieadviseurs en recruiters van zorg- en welzijnsinstellingen
Zie laatste bladzijde voor een kalender met alle open dagen in het beroepsonderwijs

Tool/Project

Website SIGRA

Vacaturesite en informatie voor
werkgevers en werkzoekenden

Folders

Opleidings- en
beroepsmogelijkheden flyer

Brochure voor zij-instromers en
herintreders

Filmpjes

Wervingsfilmpjes (voor zijinstromers en werkzoekenden)

Helden in wit

Voorlichtingsprojecten

Bliksemstages

Zorg- en Welzijnsambassadeurs
SIGRA

Toelichting
(met informatie hoe als werkgever aan te sluiten)
www.komwerkeninzorgenwelzijn.nl is de vacaturewebsite van SIGRA.
Naast vacatures van SIGRA-leden vind je hier alle informatie over leren
en werken in Zorg en Welzijn en praktijkverhalen van zorgprofessionals.
Vanuit SIGRA is er een flyer speciaal voor scholieren met de
verschillende beroepen & opleidingen in Zorg en Welzijn. Het helpt de
scholieren een beeld te geven met welke opleiding een bepaald beroep
kan worden uitgevoerd. De flyer is goed in te zetten tijdens
informatiemarkten en kan hier gevonden worden of is op te vragen via
info@komwerkeninzorgenwelzijn.nl
Brochure voor zij-instromers en herintreders waarin informatie 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.
SIGRA heeft meerdere wervingsfilmpjes van persoonlijke
praktijkverhalen die zorg- en welzijnsprofessionals vertellen. Deze
kunnen bijv. ter promotie en werving worden gebruikt tijdens
informatiemarkten. Klik hier voor alle video’s. In juni worden er nieuwe
filmpjes gelanceerd voor zij-instromers.
Scholieren die voor hun pakket/profielkeuze staan of een
vervolgopleiding moeten kiezen, kunnen op www.heldeninwit.nl
filmpjes bekijken van échte verpleegkundigen.
SIGRA is volop bezig met de organisatie van een Bliksemstages-week in
samenwerking met jongerenorganisatie JINC. VO en WO scholieren
lopen een snuffelstage bij zorg- en welzijnsorganisaties. Werkgevers en
zorglocaties kunnen zich aanmelden om mee te doen. Neem hiervoor
contact op met Waheeda Abdoelrahman.
Vanuit SIGRA organiseren we gastlessen op scholen of voorlichting
tijdens evenementen en op informatiedagen bij andere sectoren.
Hier zetten we de SIGRA-ambassadeurs voor in en we zijn nog op zoek!
Meld nu zorg- en welzijnsmedewerkers aan door hier te klikken of mail
naar zorgvoorscholen@sigra.nl

Doelgroep
Onderwijs
Basis
Voortgezet

(Zij-)instromers

Workshop en training voor
voorlichting en SIGRAambassadeurs

Lespakket: aan jou hebben we
wat!

Landelijke en
regionale campagnes

Landelijke Campagne Ik Zorg

Campagne Jouw Kansen in de
Jeugdhulp

Campagne Ziekenhuizen
(Helden in het wit)

De Week van Zorg en Welzijn

Door het jaar heen organiseren we een bijeenkomst voor alle SIGRAvoorlichters en ambassadeurs. Ook nog niet aangemelde zorg- en
welzijnsprofessionals kunnen aansluiten. De volgende bijeenkomst
staat gepland voor september. Alvast benieuwd of wil je meer
informatie? Mail dan naar zorgvoorscholen@sigra.nl
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.
De wervingscampagne ‘Ik Zorg’ is een samenwerking van het
ministerie van VWS en branche-, beroeps-, werknemers- en
werkgeversorganisaties in de sector Zorg & Welzijn. Op de website van
ik zorg vind je informatie over opleidingen, beroepen, vacatures en
verhalen van mensen die in de zorg werken. Ook kun je
campagnemateriaal downloaden en inzetten in de eigen organisatie.
Naar aanleiding van de campagne heeft SIGRA een Regionaal
contactpunt opgesteld voor doorverwijzing van geïnteresseerden. Voor
meer informatie over dit contactpunt, klik hier.
Met de campagne ‘Jouw Kansen in de Jeugdhulp’, gelanceerd in 2018,
pakken zeven Amsterdamse jeugdhulporganisaties, de gemeente
Amsterdam en SIGRA gezamenlijk het ervaren tekort aan deskundig en
ervaren hbo-opgeleid personeel binnen het zwaardere segment van de
jeugdhulp aan. Vind de campagne op:
www.jouwkansenindejeugdhulp.nl of vind meer informatie over de
ontwikkeling: hier
De campagne Helden in Wit heeft als doel scholieren tussen de 14-17
jaar te enthousiasmeren voor het verpleegkundig beroep en ze een
beeld te geven van de verschillende (specialistische) mogelijkheden.
Helden in Wit is een initiatief van de volgende ziekenhuizen: AMC,
BovenIJ ziekenhuis, OLVG, Reade, VUmc en Ziekenhuis Amstelland en
Flevoziekenhuis. Vind de campagne op: www.heldeninwit.nl of vind
meer informatie over de ontwikkeling: hier
De Week van Zorg en Welzijn is een landelijk jaarlijks terugkerend
evenement. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens
deze week (gepland in maart) hun deuren om aan Nederland te laten
zien wat werken in Zorg en Welzijn inhoudt. Daarnaast organiseert
SIGRA een informatie- en banenmarkt in de week in samenwerking met
werkgevers en UWV. Benieuwd naar de afgelopen keer? Vind hier het
verslag. Of voor algemene informatie klik hier.

Bijeenkomsten en
open dagen

Diverse themabijeenkomsten

Vlogtrainingen

Inspiratiedagen en
informatie/banenmarkten

(Handige) websites

Beroepen in beeld.nl

Nationale beroepengids.nl

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

Door het jaar heen organiseert SIGRA verschillende
themabijeenkomsten en masterclasses voor Communicatie- en HR
professionals over werving en (arbeidsmarkt)communicatie. Leden
kunnen de bijeenkomst gratis bijwonen. Vind de agenda 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/welzijn te werken, daarnaast informeren werkgevers over de
vacatures. Werkgevers kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomsten.
Voor meer informatie neem contact op met sterkinjewerk@sigra.nl
Een studiekeuze portaal speciaal gericht op de mogelijkheden die het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt. Deze website is breder dan
alleen zorg.
Op deze website vind je informatie over ieder beroep zoals salaris,
competenties, functieomschrijving en arbeidvoorwaarden. Breder dan
alleen zorg.
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 hboen wo-opleidingen 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

Activiteitenkalender Groot-Amsterdam 2019
Maand

Maart

Mei

Juni

Dag

11/16

Activiteit

Week van Zorg en Welzijn

12

Informatie- banenmarkt

23

ROC van Amsterdam

23

ROC TOP

4

Beroepenfestival ROCTOP

4

Masterclass Creatief & Innovatief
denken

4

NETWERKSESSIE | Regionaal
Contactpunt: Bevordering Zijinstroom?

5

InHolland Amsterdam

28

Informatie-/banenmarkt

Informatie
In de week openen diverse zorg en
welzijnsinstellingen de deuren voor geïnteresseerden.
https://weekvanzorgenwelzijn.nl/ en vind het verslag
over de week op onze website
In samenwerking met UWV/Werkgeversservicepunt,
Sterk in je Werk, SIGRA én werkgevers – voor de
doelgroep van zij-instromers.
Breder dan alleen Zorg en Welzijn. Voor scholieren in
de oriëntatiefase voor een studiekeuze.
www.rocva.nl/Zoeken/Aanmeldmiddag-23-mei-2019
Breder dan alleen Zorg en Welzijn. Voor scholieren in
de oriëntatiefase voor een studiekeuze.
Breder dan alleen Zorg en welzijn. Beroepen worden
gepresenteerd. Werkgevers zijn welkom om op de
beurs te staan. Aanmelden kan via:
https://watjijwil.roctop.nl/beroepenfestival
SIGRA Masterclass Creatief & Innovatief denken,
toegepast op werving & behoud en het optimaliseren
van (arbeidsmarkt)communicatie. Klik hier voor meer
informatie.
Netwerksessie Regionaal Contactpunt: Bevordering
Zij-instroom en voortgang van het Regionaal
Contactpunt. Is speciaal bedoeld voor HR
professionals. Klik hier voor meer informatie.
Breder dan alleen Zorg en Welzijn. Voor scholieren in
de oriëntatiefase voor een studiekeuze.
https://www.inholland.nl/opendag/
Werkgevers geven informatie over mogelijkheden
voor zij-instromers binnen de organisatie en over
vacatures of andere arbeidsmarktprojecten.
Doelgroep: werkzoekenden uit het cliëntenbestand
van Werkgeverservicepunt en UWV die een
loopbaanimpulstraject achter de rug hebben. Klik hier
voor meer informatie en om als werkgever aan te
melden

Sept

Okt

Nov

nnb

Bijeenkomt SIGRA-ambassadeurs

wk 44: 28 oktBliksembezoek-week
1 nov

22&23

29

Studiekeuzebeurs
Jaarbeurs Utrecht
CareerExperience in Amsterdam

Bijeenkomst voor de SIGRA voorlichters en
ambassadeurs. Ook nog niet aangemelde zorg- en
welzijnsprofessionals kunnen aansluiten. Alvast
benieuwd of wil je meer informatie? Mail dan naar
zorgvoorscholen@sigra.nl
Bliksembezoek-week in samenwerking met
jongerenorganisatie JINC. vmbo- en scholieren van
basisonderwijs volgen een interactief programma van
2,5 uur bij zorg- en welzijnsorganisaties. Voor meer
informatie hierover en om als organisatie aan te
melden: Waheeda Abdoelrahman.
Werkgevers zijn welkom om te staan, boek een stand
via: https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl Bezoekers
komen uit Utrecht en de aangrenzende regio’s.
Breder dan Z&W. Organisaties zijn welkom om te
staan met een stand. Meld je organisatie aan:
https://careerxperience.nl/info/

Note: De kalender krijgt regelmatig een update

