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MEMO  

Regionaal Extra handen punt 

 

 

 

 
Aan : Alle zorgorganisaties in Zeeland 
Betreft : Werving ‘Extra handen voor de Zorg’ 
Datum : 26 oktober 2020 
Van : Viazorg – Regionaal Extra handen punt 

 

Beste mensen, 

 

Het Regionaal Extra handen punt ontvangt steeds meer aanvragen van zorgorganisaties voor de inzet 

van extra personeel. Ook is er steeds meer personeel nodig voor de centrale cohort afdeling. Helaas 

zijn er vanuit het bestaande bestand van Extra handen voor de Zorg weinig mensen meer 

beschikbaar.  

We zien een kans in het gericht benaderen van groepen om het Extra handen bestand aan te vullen. 

Hiervoor willen we een beroep doen op de bestaande netwerken van jullie als organisaties. Het 

verzoek is dan ook om bijgaande oproep te delen onder medewerkers, gepensioneerden, oud 

stagiaires, oud medewerkers, kortom iedereen binnen jullie netwerk met ervaring, waar mogelijk een 

beroep op kan worden gedaan. 

We willen het aanbod concentreren in het Extra handen bestand, zodat iedere organisatie, daar waar 

nodig, een beroep op deze Extra handen kan doen. 

Is er binnen de organisatie behoefte aan Extra handen? Dien deze aanvraag dan in via de website: 

www.extrahandenvoordezorg.nl. Het proces wordt weergegeven in bijgevoegde PDF. 

Zijn er vragen dan kan er altijd contact opgenomen worden met het Regionaal Extra handen punt via 

contactpunt@viazorg.nl of 06-57397856. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Monica Roose, directeur-bestuurder Viazorg 
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OPROEP AAN (OUD) ZORGMEDEWERKERS: MELD JE AAN BIJ ‘EXTRA HANDEN’ 

Het is je vast niet ontgaan: Het aantal Covid-besmettingen stijgt, ook in Zeeland. We hebben heel 
hard Extra handen voor de zorg nodig! Ben je (oud) verpleegkundige of verzorgende en heb je ergens 
tijd om je collega’s te helpen? Meld je dan aan via www.extrahandenvoordezorg.nl. Binnen 5 
minuten heb je een profiel aangemaakt en kunnen wij je koppelen aan een zorgorganisatie die jouw 
hulp hard nodig heeft.  
 
Wat kun je verwachten? 
Zodra er een match is tussen jouw profiel en de gevraagde profielen, neemt de betreffende 
organisatie contact met je op. Mochten we bepaalde aanvullende gegevens nodig hebben, dan 
mailen of bellen wij.  
 
Kom je er niet uit met het aanmelden via de site? Neem contact met ons op via 06-57397856 of 
contactpunt@viazorg.nl. 
 
Alvast bedankt! Want alleen samen krijgen we corona onder controle! 
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