
De sector Zorg en Welzijn heeft de komende jaren 
veel extra mensen nodig. We zetten ons als regio 
met verschillende activiteiten in om personeel te 
behouden en mensen te motiveren in de sector 
te gaan werken. Dit wordt ondersteund met 
de publiekscampagne Ik Zorg. Op het platform 
ontdekdezorg.nl laten meer dan 600 professionals 
zien, voelen en ervaren hoe divers, breed 
en betekenisvol het werk is. Hier vinden 
geïnteresseerden naast informatie over werken in 
de zorg ook praktische handvatten en beschikbare 
vacatures in de regio.

MAAK  -  VERTEL  -  ONTMOET  -  VERBIND  

DOE MEE!

IK ZORG.

ONZE
ZORG.

Vindt u het leuk om mensen die geïnteres-
seerd zijn in Zorg en Welzijn meer te vertellen 
over de sector waar u in werkt, uw beroep of 
loopbaanmogelijkheden? Laat het ons weten. 
We nodigen u graag uit voor een van onze 
bijeenkomsten.

Stuur een mail naar:  
contactpunt@utrechtzorg.net

GEEF 
VOORLICHTING

We willen geïnteresseerden een goed beeld 
geven van alle mogelijkheden om te werken 
en leren in Zorg en Welzijn. Het is daarom van 
groot belang dat naast de reguliere vacatures 
alle zij-instroom mogelijkheden ook zichtbaar 
zijn op Utrechtzorg.nl

• Plaats al uw vacatures op Utrechtzorg.nl 
•  Geef bij het plaatsen onder het kopje 

functie zo specifiek mogelijk aan om welke 
vacature het gaat

PLAATS VACATURES  
OP UTRECHTZORG.NL 

Heeft u sollicitanten die u niet kunt aannemen? 
Stuur ze dan door naar het UZspreekuur. 
Onze coaches gaan met de sollicitanten op 
zoek naar een passende baan binnen Zorg en 
Welzijn. Werkgevers zijn van harte welkom om 
aanwezig te zijn bij het spreekuur. 

•  Vraag kaartjes aan die u mee kunt geven 
aan  afgewezen sollicitanten

•  Laat ons weten of u uitgenodigd wilt  
worden voor de spreekuren

Stuur een e-mail naar:  
contactpunt@utrechtzorg.net

SPREEKUUR VOOR 
WERKZOEKENDEN 

Wie kunnen we bellen voor vragen van mensen 
die geïnteresseerd zijn in werken en leren binnen 
uw   organisatie? 

Geeft uw contactgegevens door aan:   
contactpunt@utrechtzorg.net

 DEEL 
CONTACTGEGEVENS

De UZkalender is een ´uitagenda´ voor mensen 
die in Zorg en Welzijn werken, willen werken 
of een opleiding willen volgen. Op de kalender 
staan leerzame, leuke, interessante activiteiten 
in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi en 
Vecht. Laat via Utrechtzorgkalender.nl zien 
wat uw organisatie geïnteresseerden te bieden 
heeft. Denk aan: open dagen, speeddate 
middagen, koffie of thee drinken, een uurtje 
netwerken. 

• Ga naar Utrechtzorgkalender.nl
• Klik op ‘voor organisaties’
•  Klik op de knop ‘voeg je evenement toe’  

en voeg uw activiteit toe 

ZET UW ACTIVITEITEN OP DE 
UTRECHTZORGKALENDER

Samen brengen we vraag en aanbod bij 
elkaar. Daarom hebben we een LinkedIn 
groep UZNetwerk. Het thema van deze groep 
is werken en werven. De groep is bedoeld 
voor recruiters, loopbaanadviseurs en andere 
geïnteresseerde collega´s uit ons netwerk. 
We inspireren elkaar, wisselen profielen 
(anoniem) van kandidaten uit en stellen 
loopbaanvragen van interne medewerkers 
voor doorstroom. Utrechtzorg is moderator 
en zal indien nodig meepraten en focus 
aanbrengen.

Zoek op LinkedIn naar UZNetwerk  
en meld u aan.

SLUIT U AAN BIJ DE  
LINKEDIN GROEP

DOE MEE MET HET 
UZNETWERKCAFÉ 
Samen met een netwerk van ruim 45 
organisaties organiseert Utrechtzorg 
Netwerkcafé’s. Werkzoekenden van 
binnen en buiten de zorg kunnen hier op 
een laagdrempelige en prettige manier 
de mogelijkheden verkennen binnen Zorg 
en Welzijn. Als deelnemende zorg- en 
welzijnsorganisatie krijgt u de kans om uzelf 
te profileren en direct in gesprek te gaan met 
potentiële medewerkers. We zijn steeds  
te gast bij een organisatie uit de regio. Op  
Utrechtzorgkalender.nl vindt u de datum en 
locatie van het eerstvolgende UZNetwerkcafé.

• Doe mee aan het netwerkcafé
•  Organiseer zelf een netwerkcafé  

op één van uw locaties

Neem contact op met Gabriëlle Peereboom
Tel: 030 634 08 08
E-mail: gpeereboom@utrechtzorg.net

UZNETWERKCAFE

IDEEEN /PROJECTEN
Heeft u creatieve en nieuwe ideeën?  
Ziet u kansen? Of heeft een fantastisch idee 
om mensen laagdrempelig kennis te laten  
maken met Zorg en Welzijn? Wij staan altijd 
open voor een goed gesprek.  
 
Stuur een e-mail naar:  
contactpunt@utrechtzorg.net en  
hopelijk spreken we elkaar snel!  

JOUW
ZORG.

SAMEN BUNDELEN WE KRACHTEN 
VOOR MEER MEDEWERKERS IN ZORG 
EN WELZIJN


