
Ontdek de zorg
campagne is
vernieuwd

Doe het hele jaar mee!

Ontdekderotterdamsezorg.nl



Doe mee met de 
Ontdek de zorg campagne 2023   

De afgelopen 10 jaar hebben we
deelname van zorgorganisaties uit
de regio aan de landelijke
Ontdekdezorg week gefaciliteerd.
Maar de wereld verandert: de
arbeidsmarkt is nu anders dan een
paar jaar geleden en krapper dan
ooit. Tijd voor een nieuwe aanpak!
 
De Ontdekdezorg week als jaarlijks
campagne week in maart verdwijnt.
Mensen zoeken het hele jaar door
naar een baan. Daarom gaan we
werkgevers ondersteunen met een
doorlopende campagne:
Ontdekdezorg. De doelgroep waar
we onze communicatie op richten
blijft gelijk: zij-instromers en
herintreders. We behouden de look
& feel van de Ontdekdezorg week,
want deze is bekend bij de
doelgroep en werkgevers.
 

We zetten dus in op continuïteit en
de kracht van de herhaling.

Ontdekdezorg is online doorlopend
aanwezig met content op de social
media kanalen. Daarnaast wordt
rond de piekmomenten
marketingbudget ingezet. We
adverteren met de #ontdekdezorg
video’s die eerder ook voor de
Ontdekdezorg week werden
ingezet.

Piekmomenten
Om extra aandacht voor de
campagne te vragen zijn er
piekmomenten gekozen. We
stimuleren organisaties hun
activiteiten rondom deze periodes
te organiseren, maar daarbuiten
mag het natuurlijk ook!
 
De piekmomenten zijn: 
• 13 t/m 18 maart 2023
• 12 t/m 17 juni 2023
• 16 t/m 21 oktober 2023
• Februari 2024 

Nieuwsbericht
Bekijk ook het nieuwsbericht op de
website van deRotterdamseZorg

Nieuwsbericht 

https://derotterdamsezorg.nl/nieuwsbericht/ontdekdezorg-nu-het-hele-jaar-door/


Maandag 20 februari

Online via Teams

start 15.00 uur
communicatie
@derotterdamsezorg.nl

Toolkit
Er is communicatiemateriaal
beschikbaar voor organisaties om
hun eigen activiteiten kracht bij te
zetten. Wat al in de regio gebeurt,
kan ondersteund worden met het
communicatiemateriaal van ontdek
de zorg.  Download de toolkit met 
 posters en flyers en extra social
media posts voor het aankondigen
van evenementen:

Gebruik het campagne-
materiaal in je uitingen zoals op
de website en social media
kanalen. Dit kan het hele jaar
door en hoeft dus niet alleen
tijdens de piekmomenten te
gebeuren. 
Heb je al iets gepland staan?
Organiseert jouw organisatie al
activiteiten voor potentiële
nieuwe zorgprofessionals (denk
aan open dagen,
informatiebijeenkomsten). Dan
horen we dat graag! We nemen
het mee in onze regionale
kalender. 

Wat kan jouw organisatie doen? 

Online update Ontdek de zorg 
Voor organisaties uit Rotterdam-
Rijnmond organiseren we een
online update en vragenuurtje
waarin we je kort bijpraten over de
campagne. Al je vragen over de
campagne kun je hier kwijt. Ook
denken we graag met je mee over
hoe jouw organisatie kan aanhaken. 
 

Regionale kalender
Om het potentiële
zorgprofessionals gemakkelijk te
maken ontwikkelen we een
regionale activiteiten kalender. Zo
hebben we alle van activiteiten uit
de regio die hen helpen bij hun
oriëntatie op een baan in de zorg bij
elkaar. 
Hiervoor breiden de website
ontdekderotterdamsezorg.nl uit
met een agenda pagina. Heeft jouw
organisatie al een open dag of
informatiebijeenkomst gepland
staan? Laat het ons weten! 

Download

https://drive.google.com/drive/folders/1WnjYCyy1ACBeaoePfqEt2KJD6KWTTrjg?usp=sharing

