
Heeft jouw organisatie projecten of initiatieven opgezet om het personeelstekort in zorg 
en welzijn terug te dringen? Hebben jullie een succesvolle arbeidsmarktaanpak, ondanks 
of juist dankzij de COVID-19-crisis? Meld je dan aan voor de Impactmakerprijs 2021!

Impactmakerprijs 2021
Met het uitreiken van deze prijs voor het meest inspirerende en impactvolle arbeidsmarktproject van 2021 
in zorg en welzijn, eren het ministerie van VWS, RegioPlus, V&VN en Actie Leer Netwerk jullie initiatief. Deze 
organisatoren delen de behaalde successen als goed voorbeeld met de gehele sector. Dus meld je aan voor 
1 november, want wie weet, maakt jullie vernieuwing wel kans op de Impactmakerprijs 2021 tijdens de finale 
op 2 december.

Hoe word je dé Impactmaker van 2021?
Elke zorg- en welzijnsorganisatie die dit jaar een positieve bijdrage levert aan het terug-
dringen van de personeelstekorten maakt kans. Het is belangrijk dat er echte, struc-
turele verbeteringen op of voor de werkvloer zijn ontstaan. Daarnaast ook dat je 
voorbeeld goed vertaalbaar is naar andere zorg- en welzijnsorganisaties. Kijk  
voor meer criteria en voorwaarden op de website.

Aanmoedigingsprijs voor de Bewegingmaker van 2021
De Impactmakerprijs wordt door de jury uitgereikt, onder voorzitterschap  
van de winnaar Impactmakerprijs 2021: Silvia van Gaal. Dit jaar wordt er  
ook een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan de organisatie die de meeste 
beweging heeft gecreëerd om de personeelstekorten terug te dringen. De jury 
zal maximaal tien inzendingen nomineren. Onder andere het publiek van het 
Impactsymposium 2021 kan tijdens de finale op 2 december 2021 stemmen  
op de organisatie die deze aanmoedigingsprijs krijgt uitgereikt. Met deze extra 
prijs willen de organisatoren recht doen aan alle inspannin gen op de arbeidsmarkt 
in zorg en welzijn, ondanks de COVID-19-crisis.

Aanmelden kan tot 1 november 2021. Ga voor meer informatie naar:
www.actieleernetwerk.nl/impactmakerprijs
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