
Communicatie Toolkit   
Campagne Ontdekderotterdamsezorg.nl 

<EMBARGO: 1 december 2021> 

In deze communicatietoolkit vind je beeldmateriaal 

en voorbeeldteksten voor zowel interne als externe communicatie over de campagne 

Ontdekderotterdamsezorg.nl.  

 
Aanleiding: 

Het aanbod en mogelijkheden om in de sector zorg en welzijn in Rotterdam-Rijnmond aan de slag te 

gaan is groot. Daarover is veel informatie beschikbaar bij de diverse organisaties (zorg, onderwijs, 

gemeenten). Dit maakt de weg naar zorg en welzijn soms onoverzichtelijk. Doel is om overzicht en 

duidelijkheid te scheppen. De website ontdekderotterdamsezorg.nl bundelt informatie van diverse 

betrokken partijen tot één duidelijk overzicht. 

Doelgroep:  

Ontdekderotterdamsezorg.nl is bedoeld voor iedereen die in de Zorg en Welzijn in de regio 

Rotterdam-Rijnmond wil gaan werken. Vanuit school, vanuit ander werk of om een andere baan 

binnen de zorg te vinden en ook de mensen die graag weer deel willen uitmaken van de 

arbeidsmarkt maar daar nu geen deel van uitmaken.  

Uiteindelijk kan iedereen met vragen over wat er mogelijk en nodig is om te gaan werken in de zorg 

en welzijn in de regio terecht op deze website 

Kernboodschap 
Het aanbod en de mogelijkheden om in de Zorg en Welzijn in Rotterdam-Rijnmond te gaan werken is 

groot. Dit biedt kansen voor iedereen die in deze sector wil werken. De website 

ontdekderotterdamsezorg.nl helpt iedereen met vragen over wat er mogelijk en nodig is om te gaan 

werken in de zorg en welzijn in de regio Rotterdam-Rijnmond. Via de site kunnen mensen zich 

oriënteren op hun mogelijkheden in de zorg- en welzijnssector en onderzoeken welke baan, 

opleiding of leerwerktraject bij hun wensen en kwaliteiten aansluit. Zo vinden ze er informatie over 

werkvelden, leerwerktrajecten en zelfs salariëring. Door deze informatie gebundeld en op een 

heldere manier aan te bieden willen we meer passende kandidaten voor de zorg vinden om zo een 

bijdrage te leveren aan het terugdringen van het personeelstekort in de sector. Deze site is een 

initiatief van onderwijs- en zorgorganisaties in regio Rijnmond (verenigd in deRotterdamseZorg) en 

de gemeente Rotterdam. 

Nieuwsbericht (tbv externe communicatie) 
Hieronder vind je een voorbeeld tekst voor een nieuwsbericht op de website van je organisatie. 

Gebruik daarbij beeld dat we hebben meegeleverd in deze map.  

Voorbeeldtekst  

Ontdek jouw mogelijkheden in zorg en welzijn 

Nieuwe website helpt je op weg 

Geen sector zo divers als Zorg en Welzijn. Je kunt veel kanten op. Maar, welke kant precies bij jou 

past en hoe je daar komt, kan een hele zoektocht zijn. De nieuwe website 

https://derotterdamsezorg.nl/communicatie-toolkit-ontdektderotterdamsezorg-nl/


ontdekderotterdamsezorg.nl brengt daar verandering in en helpt mensen met vragen over wat er 

mogelijk en nodig is om te gaan werken in de zorg en welzijn in Rotterdam-Rijnmond.  

Via deze nieuwe site kun je je oriënteren op jouw mogelijkheden in de zorg- en welzijnssector. Of je 

nu net van school komt of van carrière wilt switchen, deze sector biedt kansen.  

Wat heb ik aan mijn vooropleiding? En wat moet ik nog bijleren? Welke banen en werkvelden zijn 

er? Kan ik subsidie ontvangen om mijn zorgstudie te bekostigen? En op welke arbeidsvoorwaarden 

kan ik rekenen? Allemaal vragen waar je op ontdekderotterdamsezorg.nl antwoorden vindt.  

Ontdek welke baan, opleiding of leerwerktraject bij jouw wensen en kwaliteiten aansluit. De website 

heeft een speciale tool waarmee je, op basis van jouw vooropleiding, snel inzicht krijgt in wat er voor 

jou mogelijk is.  

De website is een initiatief van onderwijs- en zorgorganisaties in de regio Rijnmond (verenigd in 

deRotterdamseZorg) en de gemeente Rotterdam. 

Nieuwsbericht (tbv interne communicatie) 
Hieronder vind je een voorbeeld tekst voor een nieuwsbericht op het intranet van je organisatie of 

interne nieuwsbrief. Gebruik daarbij beeld dat we hebben meegeleverd in deze map.  

 

Voorbeeldtekst  

Nieuwe website voor werkzoekenden en carrière switchers naar de zorg 

 

Vandaag, op 1 december, is de website ontdekderotterdamsezorg.nl gelanceerd. Dé website waarop 

alle informatie over wat er mogelijk en nodig is om te gaan werken in de zorg en welzijn in de regio 

Rotterdam-Rijnmond is verzameld. De website is een initiatief van onderwijs- en zorgorganisaties in 

de regio Rijnmond (verenigd in deRotterdamseZorg) en de gemeente Rotterdam. 

Het aanbod en de mogelijkheden om in de Zorg en Welzijn in Rotterdam-Rijnmond te gaan werken is 

groot. Dit biedt kansen voor iedereen die in deze sector wil werken. Daarover is veel informatie 

beschikbaar bij de diverse organisaties (zorg, onderwijs, gemeenten). Om hier overzicht in te 

scheppen is nu een website ontwikkeld waarop alle informatie gebundeld is: 

ontdekderotterdamsezorg.nl.  

De website is bedoeld voor iedereen die in de Zorg en Welzijn wil gaan werken. Vanuit school, vanuit 

ander werk of voor mensen die graag weer deel willen uitmaken van de arbeidsmarkt. Via de site 

kunnen zij zich oriënteren op hun mogelijkheden en onderzoeken welke baan, opleiding of 

leerwerktraject bij hun wensen en kwaliteiten aansluit.  

Op ontdekderotterdamsezorg.nl vinden geïnteresseerden informatie over werkvelden, 

leerwerktrajecten en zelfs salariëring. Daarnaast heeft de website een speciale tool waarmee, op 

basis van vooropleiding, snel inzicht verkregen kan worden in de mogelijkheden. Kortom, een 

gebruiksvriendelijke, overzichtelijk en volledige website over wat er mogelijk en nodig is om in de 

zorg en welzijnssector te die de zoektocht voor geïnteresseerden makkelijker maakt. 

Neem vandaag nog een kijkje op www.ontdekderotterdamsezorg.nl  

 

http://www.ontdekderotterdamsezorg.nl/


 

Voorbeeld e-mail 
In de bijgeleverde map je een voorbeeld e-mail in pdf die je kunt gebruiken om anderen in je netwerk 

te attenderen op deze website.  

 

Voorbeeld social media posts  

Hieronder vind je tekstvoorbeelden voor social media posts. Gebruik daarbij beeld dat we hebben 

meegeleverd in deze map. Onderaan geven we suggesties voor #hashtags.  

 

Check OntdekdeRotterdamseZorg.nl 

Weet jij al wat jouw mogelijkheden zijn om in de zorg te werken? Check de nieuwe website en 

ontdek jouw kansen in Rotterdam-Rijnmond. 

 

Werken in de zorg in Rotterdam-Rijnmond? 

Neem een kijkje op ontdekderotterdamsezorg en zie wat jouw mogelijkheden zijn. 

 

Werken in Zorg en Welzijn? 

Ontdek jouw kansen in Rotterdam-Rijnmond op ontdekderotterdamsezorg.nl. 

 

Veel kansen in Zorg en Welzijn 

Of je nu net van school komt of van carrière wilt switchen, in Zorg en Welzijn zijn veel kansen. 

Ontdek wat bij je past op ontdekderotterdamsezorg.nl. 

 

Kom werken in Zorg en Welzijn in Rotterdam-Rijnmond!  

Check wat bij jou past op ontdekderotterdamsezorg.nl   

 

Ontdek wat bij je past 

Of je nu net van school komt of van carrière wilt switchen, de sector Zorg en Welzijn biedt veel 

kansen om in te leren en te werken. Ontdek wat bij je past op ontdekderotterdamsezorg.nl 

 

Altijd al in Zorg en Welzijn willen werken?  

Ontdek jouw kansen in Rotterdam-Rijnmond op ontdekderotterdamsezorg.nl 

 

Werken in Zorg en Welzijn in Rotterdam-Rijnmond 

Geen sector zo divers als Zorg en Welzijn. Je kunt veel kanten op. Wat past bij jou? Wat heb je nodig 

en hoe kom je daar? Ontdek het op ontdekderotterdamsezorg.nl  

 

Switchen naar Zorg en Welzijn? 

Wat past bij jou? Wat heb je nodig en hoe kom je daar? Ontdek jouw mogelijkheden op 

ontdekderotterdamsezorg.nl 



 

Terug naar Zorg en Welzijn? 

Denk jij terug aan jouw tijd in die sector en wil je weer terug? Op ontdekderotterdamsezorg ontdek 

je wat je nodig hebt en hoe je daar komt.  

 

Hashtags: #ontdekderotterdamsezorg #werkenindezorg #rotterdamrijnmond #zorgenwelzijn 

#ontdekken #kansen #leren #werken #werkenenleren  

 

Instagram Stories  
Voor Instagram stories hebben we beeld en een stappenplan gemaakt. Deze vind je in de map 

‘stories’.  

 

Posters  
In bijgeleverde map vind je posters (A4 formaat) die je zelf kunt printen.  

 

Logo en beeldmateriaal 
Verschillende promobeelden alsook het logo van ontdekderotterdamsezorg.nl vind je, in diverse 

formaten in bijgeleverde map. Mocht het formaat dat voor jouw website past, er niet bij zitten laat het 

ons weten via sophie.veraart@derotterdamsezorg.nl.  

mailto:sophie.veraart@derotterdamsezorg.nl

