
Viazorg Nieuwsbrief, januari 2020

18 maart: Dare2Care festival!
De definitieve locatie van het Dare2Care
festival voor de Ontdekdezorg week is
bekend: De Lasloods in Vlissingen! In
totaal hebben 20 organisaties zich
aangemeld om samen weer een succesvol Dare2Care festival neer te zetten.
Het festival duurt van 13.00 tot 18.00 uur.

Momenteel worden ook de mogelijkheden besproken om de scholen bij het festival
te betrekken en het festival onder de aandacht van scholieren en studenten te
brengen. En nog belangrijker, om de jongeren ernaartoe te krijgen! Dit in de vorm
van het verzorgen van praktijklessen/demonstraties in een echt 'onderwijscafé'
tijdens het festival.

Week van Zorg en Welzijn wordt
Ontdekdezorg week

Vanaf dit jaar organiseren we samen de ontdekdezorg week.
In deze week wordt op 18 maart de tweede editie van het
Dare2Care festival georganiseerd. Hierin behouden we wat
goed was aan de Week van Zorg en Welzijn, en gaan we

door middel van meer focus, een nieuwe moderne uitstraling en goede
samenwerking richting een nog beter evenement.

Deel jouw activiteit via het LOB
platform

Biedt jouw organisatie een leuke activiteit 
voor vmbo en/of mbo studenten? Je kunt 

 



hierbij denken aan open dagen, 
meeloopdagen, workshops, snuffelstages etc.

Deel via onderstaande button jouw activiteit en breng leerlingen op de hoogte. 
Wij zorgen ervoor dat de activiteit zo snel mogelijk op het LOB-platform wordt 
geplaatst en je op de hoogte wordt gehouden van de aanmeldingen.

Activiteit aanmelden

Sterk in je Werk, zorg voor jezelf

Het is weer 2020. Weer een jaar vol nieuwe
uitdagingen en ontwikkelingen binnen onze sector.
Sterk in je werk is er voor iedereen die in zorg en welzijn wil werken of die al in de
sector werkt, maar een nieuwe impuls wil geven aan zijn of haar loopbaan.

“Wil je werken in zorg en welzijn? Dan verdien je kansen!” Sterk in je werk, zorg
voor jezelf!

Ook ontdekken wat jij allemaal uit zorg & welzijn kunt halen? Meld je gratis aan.

Meer informatie

Coming soon: Viawerk

Nieuw vanaf 2020: Viawerk, voor al je vraagstukken op het gebied van
loopbaan & (HR)advies. Naast viazorg.nl en ZZ.nl komt er een nieuwe website

bij: viawerk.nl. Houd je mail in de gaten voor meer informatie!

https://viazorg.nl/projecten/activiteit-aanmelden-voor-het-lob-platform
https://www.sterkinjewerk.nl/
http://viawerk.nl


Banenmarkt 'Werken in Zeeland' 18 februari in Grote
Kerk Goes

Op dinsdag 18 februari zijn Viazorg en andere organisaties van 9.30 tot 14.00 uur
aanwezig bij de banenmarkt 'Werken in Zeeland'. Kom in contact met
topwerkgevers en schrijf je in voor een 'speeddate' met een bedrijf naar keuze!

Agenda

18 feb: Banenmarkt 'Werken in Zeeland' 
3 mrt: Inspiratiemiddag voor leren en werken in zorg en welzijn 
18 mrt: Dare2Care festival in Lasloods Vlissingen

Aanmelden voor deze nieuwsbrief

Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd, maar wil je deze nieuwsbrief liever
rechtstreeks ontvangen? Meld je dan nu aan en ontvang voortaan de ViaZorg
nieuwsbrief in je eigen inbox.

Aanmelden
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