
Projecten, tools en activiteiten rondom Beelvorming en Imago  

Regio’s Noord-Holland Noord & Zaanstreek-Waterland 

Tool/Project Informatie 

Doelgroep 

Onderwijs Zij-instromers 

Basis Voortgezet Werkzoekend Statushouders Latent Boventallig/ 
Niet zorg 

Afstand 
arb.markt 

Beroepen flyer  
Vanuit SIGRA is er een flyer voor scholieren met de 
verschillende beroepen & opleidingen in de zorg. 
Binnenkort ook beschikbaar voor zij-instromers. 

      
 

 

Beroepen in beeld.nl Breder dan alleen zorg        

Decanenbijeenkomsten 
Op initiatief van SIGRA. Bij gebrek aan interesse in 
2018 niet plaatsgevonden 

       

Filmpje over zij-instromers 
 

Vanuit het project Sterk in je werk, heeft SIGRA twee 
filmpjes gemaakt over zij-instromers. Deze kunnen 
bijvoorbeeld ter promotie worden gebruikt tijdens de 
inspiratiedagen.  

       

Helden in wit 
 

Regio Amsterdam https://www.sigra.nl/helden-wit        

Jongerencommunicatie anno nu  
 

Een bijeenkomst van SIGRA voor 
communicatieprofessionals, recruiters, opleiders en 
zorgambassadeurs.  

       

komwerkeninzorgenwelzijn.nl 
 

vacaturewebsite SIGRA        

Kracht on tour  
 

Evenement gericht op werk en persoonlijke 
ontwikkeling voor vrouwen. SIGRA staat hier met 
informatie over de zorg http://magazine.rpa-
nhn.nl/kracht-on-tour-nhn/cover/ 

       

Landelijke campagne Ik zorg 
 

Regionaal contactpunt vanuit SIGRA, 
https://sigra.nl/nieuwsbericht/landelijke-campagne-
ik-zorg-en-regionaal-contactpunt-voor-
geinteresseerden-zorg 

       

Lespakket: aan jou hebben we wat! 
 

https://aanjouhebbenwewat.nl/        

Nationale beroepengids.nl 

Breder dan alleen Zorg        
 
 

Legenda 

          Alleen ZaWa 

          Alleen NHN 

          Beide 
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Open dag Horizon college 
Breder dan alleen Zorg 
 

       

Open dag ROC Kop van N-H Breder dan alleen Zorg        

Open dagen InHolland Alkmaar Breder dan alleen Zorg        

Studeermeteenplan.nl Breder dan alleen Zorg        

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

Studiekeuze123.nl Breder dan alleen Zorg        

Tommy in de zorg https://tommieniessen.nl/        

Vlogtraining 

SIGRA: Zorg- en welzijnsmedewerkers leren hoe ze 
een positief imago voor de sector creëren én een 
realistisch beeld neerzetten.  
https://www.zwplus.nl/agenda/vlogtraining-januari 

       

Week van zorg en welzijn  
 

3 landelijke doelstellingen: 
1. mdw in het zonnetje 
2. openstelling belangstellenden 
3. jongeren bereiken 14-17 jr inspireren voor sector 
eigen invulling door organisaties 

       

Youchooz.nl Informatie over opleidingen in de zorg        

Zorg- en Welzijnsambassadeur 
Vanuit SIGRA is er een ambassadeur beschikbaar die 
in te zetten is tijdens evenmenten. 
 

       

Zorg inspiratiedagen 
 

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.  

       

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

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 

Februari 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 

Maart 7 Zorgbanencafe Hoorn 
Banenmarkt op een laagdrempelige manier, 
https://www.zorgbanencafe.nl/ 

 11 t/m 16 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 

Nnb (eind 
2019) 

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