
  

 
 
 
 
Uitnodiging 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Op dit moment is 17% van de beroepsbevolking werkzaam in zorg en welzijn en daarmee is de sector 
één van de grootste in Zeeland. Werkgevers in zorg en welzijn staan te springen om nieuwe mensen 
waardoor de sector volop carrièremogelijkheden biedt voor studenten. 
 
Er zijn verschillende lesmaterialen en activiteiten beschikbaar om jongeren enthousiast te maken 
voor zorg en welzijn, maar deze zijn nog niet bij iedereen bekend. Voor Viazorg dé reden om een 
bijeenkomst te organiseren. In samenwerking met ZorgSaam en Scalda nodigen wij graag alle 
docenten/betrokken medewerkers van het voortgezet onderwijs in Zeeland van harte uit! 
 
Datum  19 september 2019 

Door  Viazorg, Scalda & ZorgSaam 

Locatie  ZorgSaam, Ziekenhuis de Honte 

Adres  Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen 

Tijd  15.00 – 16.30 

 
Programma  
14.45 – 15.00 Inloop 
 
15.00 – 15.30 Lisa van Wijnen – Viazorg 

Lisa van Wijnen van Viazorg zal u meer vertellen over de lespakketten ‘Aan JOU 
hebben we wat’, de zorg- en welzijnsambassadeurs en de activiteiten op het LOB-
platform van Intergrip.  

   
15.30 – 16.00 Ronaut den Hollander – Scalda 

Ronaut den Hollander van Scalda zal u meenemen in de ontwikkelingen binnen zorg 
en welzijn en de gevolgen die deze hebben voor het onderwijs, de leerlingen en dus 
ook voor u. 

 
16.00 – 16.30 ZorgSaam 
 
16.30  Afsluiting 
 
Een zeer informatieve bijeenkomst en een uitstekend moment om te netwerken met uw collega’s 
van andere scholen. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden 
Via onderstaande button kunt u zich inschrijven voor de bijeenkomst. Het staat u uiteraard vrij om 
deze uitnodiging door te sturen aan collega’s van wie u denkt dat ook zij geïnteresseerd zijn! 
 
 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Viazorg via info@viazorg.nl of 0113-250073. 
 
We zien u graag op donderdag 19 september! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tamar Duivewaarde en Lisa van Wijnen, Viazorg 
Ronaut den Hollander, Scalda 
Francis de Smet, ZorgSaam 
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