
OOK ZO TROTS OP JOUW WERK?

WORD AMBASSADEUR VAN ZORG EN WELZIJN



WORD AMBASSADEUR 
VAN ZORG EN WELZIJN
Laat jij anderen zien hoe mooi en belangrijk het is om te werken in Zorg 

en Welzijn? Vertel jij met passie over je werk? 

Meld je dan aan als Ambassadeur van Zorg en Welzijn in Gelderland!

Jouw werk in Zorg en Welzijn is onmisbaar! Het geeft je een goed gevoel en is aan de andere 
kant soms best pittig. Dat weet jij natuurlijk als geen ander, maar veel mensen weten dat (nog) 
niet. We worden steeds ouder en de komende jaren hebben steeds meer mensen zorg nodig. 
We hebben dus ook meer enthousiaste collega’s zoals jij nodig!

Help je mee?

 ■ Je bent enthousiast over je werk en de sector en vindt het leuk om hierover te vertellen;
 ■ Je werkt of volgt een opleiding in Zorg en Welzijn in regio Gelderland;
 ■ Je bent ouder dan 30 jaar, of;
 ■ Je bent jonger dan 30 jaar. Je wordt dan aangemeld bij CNV jongeren. Let op: je hoeft je 

alleen bij WZW aan te melden;
 ■ Jouw organisatie is lid van werkgeversvereniging WZW.

Wie ben je?

Als ambassadeur ga je samen met andere ambassadeurs op pad naar allerlei 
voorlichtingsactiviteiten en evenementen. Denk aan de Ontdekdezorg week of speeddaten 
met leerlingen tijdens loopbaanoriëntatiedagen. Je kunt zelf kiezen aan welke activiteiten jij 
wilt deelnemen. Je vertelt over de veelzijdigheid van jouw beroep en de opleiding die je hebt 
gevolgd. Hoe heb jij jouw studie ervaren en hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit? Welke 
mogelijkheden en doelgroepen zijn er binnen Zorg en Welzijn? 

Jij maakt mensen enthousiast over Zorg en Welzijn!

Wat ga je doen?

Ben jij actief op social media en vind je het leuk ook daar jouw verhaal te delen? We moedigen je 
van harte aan om actief te zijn op social media, door bijvoorbeeld het posten van blogs en vlogs 
of korte voorlichtingsvideo’s te maken. We stemmen uiteraard samen met je af, waar jij je prettig 
bij voelt.

Influencer op social media

Ambassadeur zijn is niet alleen leuk en nuttig voor een ander, ook voor jouzelf! 

 ■ Je bouwt een waardevol netwerk op en leert nieuwe mensen kennen met dezelfde passie;
 ■ Je krijgt professionele trainingen aangeboden, waardoor je jezelf krachtig(er) kunt neerzetten;
 ■ Je kunt naar allerlei interessante evenementen;
 ■ Je gaat naar live bijeenkomsten waar je jouw collega-ambassadeurs ontmoet;
 ■ En misschien spreek jij als eerste jouw nieuwe collega!

Dit levert het je op

 ■ Je volgt drie professionele trainingen in communicatie- en presentatievaardigheden en leert 
alles over de zeven werelden van de zorg (3x3 uur);

 ■ Je bent minimaal voor vier tot zes activiteiten per jaar beschikbaar;
 ■ En/of je bent actief als influencer op social media.

Wat wordt er van je verwacht?

 ■ Uren/tijd;
 ■ Steun en draagvlak vanuit jouw organisatie;
 ■ Enthousiaste collega’s.

Wat heb je nodig vanuit jouw organisatie?

https://www.cnvjongeren.nl/projecten/team-jong-en-onderwijs/ambassadeurs-van-de-zorg/
https://wzw.nl/over-wzw/leden-wzw/


WORD JIJ OOK 
AMBASSADEUR?

Enthousiast geworden? Meld je uiterlijk 7 oktober 2021 aan als Ambassadeur van Zorg 
en Welzijn in Gelderland. Vul het inschrijfformulier in of mail je contactgegevens naar 
communicatie@wzw.nl.

Meld je aan!

Bel of app voor meer informatie naar Jennifer de Boer (06 -  828 34 708) of Wies Koopman 
(06 - 302 44 965) van WZW. Mailen kan ook: communicatie@wzw.nl. WZW is de 
werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland.

Heb je vragen?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0gdB6VUDFaS9V1IVfG3gkpOsAvAvkZoAMMJXT8fXXl3LJjA/viewform
mailto:communicatie@wzw.nl

