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TEKSTSUGGESTIE NIEUWSBRIEFTEKSTEN
Startsein nieuwe campagne Ik Zorg
Zorg- en welzijnsorganisaties
die op de dag van lancering
willen communiceren over de
campagne, kunnen gebruik maken
van voorgestelde teksten voor
nieuwsbrieven en social media
posts. Vul hierbij zelf de gegevens
tussen ‘[ ]’ in.

Vandaag is de campagne Ik Zorg gestart om de komende jaren veel nieuwe medewerkers te werven
voor de sector Zorg en Welzijn. Ook [NAAM ORGANISATIE] zet zich in voor deze campagne. [AANTAL]
van onze medewerkers vertellen wat hun functie inhoudt en waarom zij gekozen hebben voor een baan
in [DE ZORG / WELZIJN]. Met Ik Zorg laten professionals door heel het land zien, voelen en ervaren hoe
divers, breed en betekenisvol ons werk is. Meer info, foto’s en verhalen: www.ontdekdezorg.nl. #IkZorg
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TEKSTSUGGESTIE WEBSITE
[NAAM INSTELLING] doet mee aan landelijke campagne Ik Zorg
Zorg- en welzijnsorganisaties
die op de dag van lancering
willen communiceren over de
campagne, kunnen gebruik maken
van voorgestelde teksten voor
nieuwsbrieven en social media
posts. Vul hierbij zelf de gegevens
tussen ‘[ ]’ in.

Op 1 november 2018 is de campagne Ik Zorg gestart om de komende jaren nieuwe medewerkers te
werven voor de sector Zorg en Welzijn. Ook [NAAM ORGANISATIE] zet zich in voor deze campagne.
[AANTAL] van onze medewerkers vertellen wat hun functie inhoudt en waarom zij gekozen hebben voor
een baan in [DE ZORG / WELZIJN]. Met Ik Zorg laten meer dan 600 professionals door heel het land zien,
voelen en ervaren hoe divers, breed en betekenisvol ons werk is.
Ik Zorg is onderdeel van het Actieprogramma Werken in de Zorg met als doel om in 2022 de
personeelstekorten terug te brengen naar nul of daar dichtbij. Daarvoor is het programma erop gericht
meer mensen kiezen voor de zorg (Actielijn 1), beter leren in de zorg (Actielijn 2) en anders werken in de
zorg (Actielijn 3).
Ga voor meer informatie en de verhalen van onze medewerkers naar www.ontdekdezorg.nl. #IkZorg
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TEKSTSUGGESTIE SOCIAL POSTS ORGANISATIES
Facebook

Zorg- en welzijnsorganisaties
die op de dag van lancering
willen communiceren over de
campagne, kunnen gebruik maken
van voorgestelde teksten voor
nieuwsbrieven en social media
posts. Vul hierbij zelf de gegevens
tussen ‘[ ]’ in.

Ik Zorg. Zo heet de campagne die vandaag is gestart om de diversiteit van werken in Zorg
en Welzijn te laten zien. Ook wij doen mee aan deze landelijke campagne! Bekijk de verhalen
van [OPSOMMEN EN TAGGEN MEDEWERKERS] op www.ontdekdezorg.nl. Heb jij wel eens
aan een baan in [DE ZORG/WELZIJN] gedacht? #IkZorg

Twitter

Vandaag is de campagne #IkZorg gestart. Ook onze collega’s laten zien hoe divers en
betekenisvol ons werk is. Bekijk de prachtige foto’s en verhalen op www.ontdekdezorg.nl
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TEKSTSUGGESTIE SOCIAL POST GEPORTRETEERDE MEDEWERKERS
Facebook

Geportretteerde medewerkers
die op de dag van lancering
willen communiceren over de
campagne, kunnen gebruik maken
van voorgestelde teksten voor
nieuwsbrieven en social media
posts. Vul hierbij zelf de gegevens
tussen ‘[ ]’ in.

Ik doe mee aan de landelijke campagne Ik Zorg. Samen met 600 collega’s laat ik zien hoe
belangrijk en bijzonder werken in Zorg en Welzijn is. Ook deze foto is gemaakt voor #IkZorg.
Nieuwsgierig naar mijn verhaal? Ga dan naar [PLAATSEN LINK BETREFFENDE VERHAAL OP
www.ontdekdezorg.nl]. Ik ben benieuwd naar jullie reacties!

Twitter

Ik doe mee aan de landelijke campagne Ik Zorg om te laten zien hoe belangrijk en
bijzonder werk in Zorg en Welzijn is. Ben je benieuwd naar mijn foto en verhaal?
Check: [PLAATSEN LINK BETREFFENDE VERHAAL OP www.ontdekdezorg.nl] #IkZorg
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