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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, (aankomende) studenten, 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 2017 vindt de Week van Zorg en Welzijn plaats van maandag 13 t/m zaterdag 18 maart. Voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar voert de grootste sector van Nederland campagne, dit jaar onder het 
motto ‘Maak kennis met kunde’. Het doel is de veelzijdigheid van zorg en welzijn te laten zien, de nieuwe 
ontwikkelingen en vooral de mensen die er werken in de schijnwerpers te zetten. Ook zijn er nog steeds 
veel nieuwe en kundige mensen nodig in zorg en welzijn en willen wij vooral jongeren enthousiasmeren.

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! Tijdens de Week van Zorg 
en Welzijn, op woensdag 15 maart, vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Maak daar gebruik van!

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



Leuke inspirerende activiteiten 
om te doen en te laten zien 

tijdens de week
IdeeënIdeeën gekoppeld aan de 

verkiezingen en stemlokalen

INHOUDSOPGAVE

Zorg en welzijn organisaties

Ziekenhuis

Goed idee voor alle 
organisaties
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IDEEËN GEKOPPELD AAN DE VERKIEZINGEN EN STEMLOKALEN

Zeepkist debatten, 
mogelijk met 

politici

Stemlokalen 
aankleden met 

campagnemateriaal 
en uitnodiging voor 

Open Dag

Rondleiding  
en/of weggevertje 

voor mensen die 
komen stemmen

Zorgmarkt op 
verkiezingsdag

Kinderen van 
scholen laten 
‘stemmen’ op  
jouw locatie

rondleiding
start hier 

Maak kennis met kunde

spuitjespen (blauwe vloeistof)

bedrukking wit
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ZORG EN WELZIJN ORGANISATIES
LEUKE INSPIRERENDE ACTIVITEITEN OM TE DOEN EN TE LATEN ZIEN TIJDENS DE WEEK OF OPEN DAG

Demonstratie bloemschikken  
en knutselen met cliënten Muziek activiteitenKadowinkel

Fietstocht Activiteit met leerlingenVoorjaarsmarkt

Rondje op de huifkar RollatorkeuringHigh Tea
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Kadowinkel  
Heeft je organisatie een kadowinkel? Organiseer 
dan iets bijzonders in de winkel tijdens de Week. 
Laat bezoekers mee helpen 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 presentie, 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.
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Voorjaarmarkt 
Vraag alle omliggende winkels of ze willen mee helpen 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 voederen en aaien.

ideeën gekoppeld aan verkiezingen    inspirende activiteiten : zorg en welzijn organisaties            ziekenhuis             alle organisaties     ideeën kick-off        



High Tea 
Cliënten en bewoners serveren tijdens de 
‘high tea’ appeltaart, scones, sandwiches 
en andere zoete en hartige hapjes die 
zij op ambachtelijke wijze bakken en 
schenken verschillende soorten thee.
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Demonstratie bloemschikken 
en knutselen met cliënten
Een demonstratie van de groep vrijwilligers 
die helpen bij clubwerk, zoals zwemmen, 
wandelen, fietsen, dansen, knutselen, 
bloemschikken, koken of voetballen. 
Vrijwilligers zijn bij deze activiteiten onmisbaar 
en voor de cliënten van onschatbare waarde.  
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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 wie weet 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.
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Rondje op de huifkar
Met paard en wagen een rondje over 
het terrein of in de omgeving rijden.
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Muziek activiteiten
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. 
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Activiteit met leerlingen
Organiseer een activiteit met leerlingen 
van de basisschool of middelbare school. 
Laat technologie zien, doe een rolstoel- of 
rollatorrace, ga zingen of wandelen, speel 
een spel of laat ze samen met de cliënten iets 
bakken, knutselen, repareren of beleven.  
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Rollatorkeuring
Een rollatorkeuring voor ouderen, eventueel in 
samenwerking met de ouderen- of thuiszorgwinkel.
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ZIEKENHUIS
LEUKE INSPIRERENDE ACTIVITEITEN OM TE DOEN EN TE LATEN ZIEN TIJDENS DE WEEK

Check je 
plekje… 

én je spatader!

Live operatie

Zitten uw 
schoenen nog 

goed?

Zorg rondom 
kanker

Check de 
gezondheid!

Leren en werken 
in het 

ziekenhuis

Operatie
afdeling

Hoe werken  
uw zintuigen?

Kinder
activiteiten

Zwanger? 
Laat een 

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

ideeën gekoppeld aan verkiezingen    inspirende activiteiten : zorg en welzijn organisaties            ziekenhuis             alle organisaties     ideeën kick-off        



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.
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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. 
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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. 
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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.
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Zitten uw schoenen nog goed?
De orthopedisch schoenmaker beoordeelt 
schoenen en geeft advies.
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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.
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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, gehoor testen of een 
oogdrukmeting en een globale brilmeting.
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Operatieafdeling
Een kijkje in een echte operatiekamer. 
Kinderen kunnen zich omkleden als 
operatieassistent en ouders kunnen 
hiervan zelf foto’s maken.
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Kinderactiviteiten
• Schminken op het Wond Expertise Centrum. 
• Gipsarmband bij de gipsverbandmeesters. 
• Vissen in de grabbelton op het Dagcentrum. 
•  Babypop badderen en eendjes vissen bij 

verloskunde. 
•  Kinderziekenhuis en berendokter op de 

kinderafdeling.
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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
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Aan tafel met de 
manager
Een ronde tafelgesprek met de 
manager. Wat vindt de bezoeker 
belangrijk? Wanneer heeft de 
organisatie de zorg goed voor elkaar en 
wat kan verbeterd worden? Inspirerend 
om daar over 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 over artrose, COPD of 
overgewicht. Of bijvoorbeeld samen 
met de gemeente over de WMO en 
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.
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IDEEËN
IDEEËN VOOR ACTIVITEITEN TIJDENS DE WEEK VAN ZORG EN WELZIJN: DIT ZIJN ACTIVITEITEN DIE 

EERDER HEBBEN PLAATSGEVONDEN TIJDENS DE WEEK VAN ZORG EN WELZIJN EN EEN GROOT 
SUCCES BLEKEN. DOE HIER INSPIRATIE OP VOOR EEN ACTIVITEIT VOOR JOUW ORGANISATIE!
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Activiteit 4 VMBO-scholieren mee laten lopen met de 
werkzaamheden van 2 stagiaires van een ROC in het 
verpleeghuis. 

Branche VVT

Doel Studenten nemen kijkje in keuken van VVT

Doelgroep Toekomstige medewerkers en geïnteresseerden

Aantal personen 0-10

Bn’er Boris van Ham

Draaiboek beschikbaar Nee

Budget € 0 - 100

Contact persoon A.van.der.Meulen.Bosma@zorgenwelzijnzhz.nl

Link http://bit.ly/2d8wPuI
www.zorgenwelzzijnzhz.nl/weekvanzorgenwelzijn2016

Activiteit Bn’er accordeon laten spelen in de woonkamer van 
een afdeling en daarna een inspiratiesessies voor 
medewerkers en vrijwilligers.

Branche VVT

Doel Inspiratie en vermaak 

Doelgroep Cliënten, vrijwilligers en medewerkers

Aantal personen 100-500

Bn’er Hans van Breukelen

Draaiboek beschikbaar Nee

Budget € 100 - 500

Contact persoon svanleeuwen@utrechtzorg.net
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Activiteit Studenten van mbo college liepen dag mee met de 
wijkverpleging. Na de kick off werd de fietsroute 
voortgezet: de overige studenten gingen iedere dag 
tijdens de week van zorg en welzijn met de fiets mee 
met een wijkverpleegkundige.

Branche VVT

Doel Studenten kennis laten maken wijkverpleging

Doelgroep (toekomstige) medewerkers en studenten

Aantal personen 10-50

Bn’er Tanja Jess & Charly Luske

Draaiboek beschikbaar ja

Budget € 100 - 500

Contact persoon hvandersluis@zorggroep-almere.nl

Link www.zorggroep-almere.nl/nieuws/9872/

Activiteit Zelf naar de mensen toe: een kraam en medewerkers 
op de weekmarkt in het dorp of stad.

Branche VVT

Doel Het werven van cliënten, medewerkers en vrijwilligers en het 
geven van informatie en PR

Doelgroep (toekomstige) medewerkers, mantelzorgers en cliënten en 
andere geïnteresseerden

Aantal personen 100-500

Bn’er nee

Draaiboek beschikbaar nee

Budget € 500 - 1000

Contact persoon m.hogeveen@gerack.nl

Link www.gerack.nl/activiteit/open-dag-op-zaterdag-19-maart- 
de-mieden-hunsingoheerd-en-thuiszorg-noord
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Activiteit Familiediner in eigen restaurant

Branche VVT

Doel Medewerkers kunnen aan familie en vrienden laten zien wat 
ze doen en waar ze werken

Doelgroep Medewerkers, familie en vrienden 

Aantal personen 50-100

Bn’er nee

Draaiboek beschikbaar ja

Budget € 500 - 1000

Contact persoon marcom@zorggroepdrenthe.nl

Activiteit Speedmeets: een korte en laagdrempelige sollicitatie. 
Door middel van korte kennismaking met verschillende 
zorgverleners en behandelaars kijken of de functie bij je 
zou passen.

Branche VVT

Doel PR voor organisatie, werven van medewerkers en het geven 
van informatie

Doelgroep (toekomstige) medewerkers, cliënten, patiënten en 
geïnteresseerden 

Aantal personen 10-50

Bn’er Winston Post

Draaiboek beschikbaar nee

Budget € 100 - 500

Contact persoon J.Boevink@zorgzijnwerkt.nl
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Activiteit Ontbijt met burgemeester, cliënten en buurtgenoten in 
een locatie van het Leger des Heils. 

Branche GGZ

Doel PR voor organisatie en werven vrijwilligers

Doelgroep Medewerkers, mantelzorgers, cliënten, patiënten, 
geïnteresseerden en buurtbewoners

Aantal personen 10-50

Bn’er Burgemeester van Zanen

Draaiboek beschikbaar ja

Budget € 100 - 500

Contact persoon svanleeuwen@utrechtzorg.net

Link http://utrechtzorg.net/actueel/nieuws/ 
kick-off-week-van-zorg-en-welzijn

Activiteit Zorgspreekuur in de supermarkt: ‘WVO Zorg gaat Super’ 
door wijkverpleegkundigen

Branche VVT

Doel Aandacht vragen voor de thuiszorg

Doelgroep Mantelzorgers, cliënten, patiënten, geïnteresseerden 

Aantal personen 100-500

Bn’er Nee

Draaiboek beschikbaar Nee

Budget € 0 - 500

Contact persoon m.delooff@viazorg.nl

Link www.wvozorg.nl/actueel/nieuws/ 
bericht:zorgspreekuur-in-supermarkt
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Activiteit Banenmarkt

Branche Divers

Doel Een goed beeld geven van de diverse dienstverleningen en 
beroepen in zorg en welzijn en laten zien welke organisaties 
samenwerken en hoe.

Doelgroep (toekomstige) medewerkers en vrijwilligers 

Aantal personen 100-500

Bn’er Nee

Draaiboek beschikbaar Nee

Budget € 100 - 500

Contact persoon c.dorenberg@zorgaanzet.org

Activiteit ZorgXperience 
Iedere dag mogelijk, bij voorkeur op schooldagen onder 
schooltijd

Branche Divers

Doel Onderwijs kijkje in de keuken gunnen

Doelgroep (toekomstige) medewerkers, studenten, docenten, 
mentoren, decanen 

Aantal personen 50-100

Bn’er optioneel

Draaiboek beschikbaar ja, via Zorg aan Zet te organiseren

Budget € 0 - 100

Contact persoon c.dorenberg@zorgaanzet.org

Link http://www.zorgnetlimburg.nl/pagina/7/zorgxperience
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Activiteit De Zorgtour: wethouders en raadsleden maken kennis 
met zorg en welzijn en gaan met elkaar in gesprek.  
Vorig jaar brachten 9 wethouders en raadsleden een 
bezoek langs 3 organisaties in Goes, die op de Open Dag 
van Zorg en Welzijn de deuren hadden geopend voor 
het publiek.

Branche Divers

Doel Omdat er een steeds verdergaande relatie ontstaat tussen 
zorgorganisaties en gemeenten, is het belangrijk dat beide 
partijen elkaar goed weten te vinden en van elkaar weten 
waar ze mee bezig zijn.

Doelgroep Gemeenteraadsleden, wethouders en (beleids)medewerkers 
van gemeenten

Aantal personen 10-50

Bn’er nee

Draaiboek beschikbaar ja

Budget € 0 - 100

Contact persoon m.delooff@viazorg.nl

Link www.viazorg.nl/arbeidsmarkt-en-projecten/ 
week-van-zorg-en-welzijn-2016/

Activiteit Bij Markenheem, in Doetinchem vond de officiële 
aftrap plaats van het wensenproject “ik wens” waarin 
wensen werden uitgevoerd. Vanaf december waren er 
80 wensen van de bewoners in de speciale wensboom 
opgehangen. Deze wensen varieërden van een 
frikandel speciaal eten in de snackbar tot een keer gaan 
zwemmen.

Branche Divers

Doel Het vervullen van wensen van bewoners en het betrekken 
van familie en buurtbewoners.

Doelgroep Cliënten, familieleden, buurtbewoners

Aantal personen 80-100

Bn’er nee

Draaiboek beschikbaar Nee

Budget € 0 - 100

Contact persoon communicatie@wgvzorgenwelzijn.nl
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Activiteit Informatie,- en belevings carrousel:  
Markt van mogelijkheden
Gedurende de hele week een informatie- en belevings-
carrousel met informatie en activiteiten van zorg-,  
welzijns- en vrijwilligersorganisaties uit de gemeente.  
Elke dag vond de carrousel plaats in een ander wijk -
centrum, zodat de informatie dichtbij en laagdrempelig 
bij de wijkbewoners kwam. 

Branche Divers

Doel Zeer succesvol door de samenwerking en netwerkopbouw 
tussen de diverse organisaties wat heeft geleid tot een 
versterkte cohesie binnen het netwerk van organisaties en 
bedrijven in het lokale veld.

Doelgroep (toekomstige) medewerkers, cliënten, mantelzorgers en 
geïnteresseerden, vrijwilligers

Aantal personen 100-500

Bn’er nee

Draaiboek beschikbaar nee

Budget € 1000 - 5000

Contact persoon a.vanderhoeven@cmo-flevoland.nl

Link www.cmo-flevoland.nl/index.php/medewerkers/item/ 
beleef-en-bezoek-zorg-en-welzijn-in-flevoland-2

Activiteit Bij een centrum voor revalidatie konden bezoekers 
beleven hoe het is om te revalideren. Men kon lopen 
met een dummyprothese, fietsen met een handbike of 
een rolstoelhindernisparcours rijden.

Branche Divers

Doel Niet-cliënten laten ervaren hoe het is om te revalideren.

Doelgroep Bezoekers, familieleden, buurtbewoners, vrijwilligers

Aantal personen 80-100

Bn’er nee

Draaiboek beschikbaar Nee

Budget € 100 - 500

Contact persoon communicatie@wgvzorgenwelzijn.nl
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