
Tijdstip Activiteit Informatie over deelname en 
aanmelden

MAANDAG 22 MAART

9.00 – 17.30 uur
De hele dag

Kom langs en maak kennis met Evita Zorg. Dagelijks 
staan onze collega’s voor je klaar om je meer te 
vertellen over het werken bij Evita Zorg en de 
opleidingsmogelijkheden in de Evita Academie. Liever 
digitaal in gesprek? Dat kan natuurlijk ook.

Vooraf aanmelden is niet 
nodig: Evita houdt de hele 
week open huis. Liever digitaal 
in gesprek? Geef je dan op 
voor een digitale kennismaking 
via hr@evitazorg.nl of plan 
direct een afspraak in via de 
website 
www.ontdekdezorg.nl/week 

8.30 - 9.30 uur In gesprek met een GZ-neuropsycholoog. Dr. Caroline 
Jurgens is als GZ-neuropsycholoog verbonden aan 
Evita Zorg. Klanten kunnen bijvoorbeeld bij haar 
terecht op het maandelijkse spreekuur met vragen over 
geheugenproblematiek. Dr. Caroline Jurgens geeft ook 
regelmatig scholingen in de Evita Academie, bijvoorbeeld 
over de verschillende vormen van dementie. Speciaal voor 
de Ontdekdezorg Week organiseert zij een spreekuur voor 
geïnteresseerden. 

De GZ-neuropsycholoog zit 
voor je klaar. Zou je graag 
kennis willen maken en/of heb 
je specifieke vragen? Meld je 
dan aan voor het spreekuur via 
hr@evitazorg.nl

Ontdekdezorg week
Van 22 t/m 27 maart is de landelijke Ontdekdezorg week. De Ontdekdezorg week biedt geïnteresseerden de 

mogelijkheid om kennis te maken met (het werken in) zorg en welzijn. Heb jij interesse in werken en leren bij Evita 

Zorg? Evita Zorg houdt van maandag t/m vrijdag iedere dag open huis en organiseert daarnaast verschillende 

activiteiten op locatie en digitaal.
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Tijdstip Activiteit Informatie over deelname en 
aanmelden

MAANDAG 22 MAART

14.30 - 16.30 uur Deelname aan de inloopscholing “Eenzaamheid 
onder ouderen: wat kan jij er tegen doen?” in de Evita 
Academie. De Evita Academie heeft een ruim aanbod 
aan inloopscholingen: van theoretische kennis over 
ziektebeelden tot het oefenen van veelvoorkomende 
handelingen in de thuiszorg. Deze inloopscholing gaat 
over eenzaamheid onder ouderen en wordt gegeven door 
Prof. Dr. Jenny Gierveld, emeritus hoogleraar sociologie 
aan de VU Amsterdam. In verband met de Ontdekdezorg 
Week worden er ook enkele plekken beschikbaar gesteld 
voor extern geïnteresseerden.

Voor deze inloopscholing 
zijn een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar gesteld 
voor deelnemers van de 
Ontdekdezorg Week: wacht 
niet te lang met aanmelden en 
geef je op via 
opleidingen@evitazorg.nl

DINSDAG 23 MAART

9.00 – 17.30 uur
De hele dag

Kom langs en maak kennis met Evita Zorg. Dagelijks 
staan onze collega’s voor je klaar om je meer te 
vertellen over het werken bij Evita Zorg en de 
opleidingsmogelijkheden in de Evita Academie. Liever 
digitaal in gesprek? Dat kan natuurlijk ook.

Vooraf aanmelden is niet 
nodig: Evita houdt de hele 
week open huis. Liever digitaal 
in gesprek? Geef je dan op 
voor een digitale kennismaking 
via hr@evitazorg.nl of plan 
direct een afspraak in via de 
website 
www.ontdekdezorg.nl/week 

Ontdekdezorg week
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Tijdstip Activiteit Informatie over deelname en 
aanmelden

DINSDAG 23 MAART

10.00 - 12.00 uur Een kijkje in de keuken: dagbesteding in Evita 
Lokaal. Evita Lokaal is een ontmoetingsplek voor en 
door buurtbewoners in Benoordenhout. Voor klanten 
van Evita Zorg wordt er meerdere dagen per week 
dagbesteding georganiseerd in het Evita Lokaal. Speciaal 
voor de Ontdekdezorg Week biedt Jeanine van Deursen, 
begeleider bij Evita Zorg, geïnteresseerden letterlijk een 
kijkje in de keuken.

Ben je benieuwd naar hoe een 
ochtend op de dagbesteding 
verloopt? Jeanine laat het je 
graag zien. Meld je aan voor 
een kijkje in de keuken via 
hr@evitazorg.nl.

15.00 - 16.00 uur Digitaal matchcafé. Op zoek naar een baan in de 
zorgsector, maar weet je nog niet wat bij je past? 
Werkgeversvereniging ZorgZijnWerkt organiseert 
matchcafé’s, waarbij kandidaten worden gekoppeld aan 
werkgevers in de zorg. 

Je kunt je opgeven voor een 
matchcafé via de landelijke 
pagina 
www.ontdekdezorg.nl/week. 

WOENSDAG 24 MAART

9.00 – 17.30 uur
De hele dag

Kom langs en maak kennis met Evita Zorg. Dagelijks 
staan onze collega’s voor je klaar om je meer te 
vertellen over het werken bij Evita Zorg en de 
opleidingsmogelijkheden in de Evita Academie. Liever 
digitaal in gesprek? Dat kan natuurlijk ook.

Vooraf aanmelden is niet 
nodig: Evita houdt de hele 
week open huis. Liever digitaal 
in gesprek? Geef je dan op 
voor een digitale kennismaking 
via hr@evitazorg.nl of plan 
direct een afspraak in via de 
website 
www.ontdekdezorg.nl/week 

Ontdekdezorg week
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Tijdstip Activiteit Informatie over deelname en 
aanmelden

WOENSDAG 24 MAART

13.30 - 14.30 uur Ga mee met de wandelclub onder begeleiding van 
een fysiotherapeut. Bij Evita Zorg besteden we veel 
aandacht aan vitaliteit en een gezonde leefstijl. Iedere 
woensdagmiddag is er een wandelclub onder begeleiding 
van fysiotherapeut Teun van der Klis. Tijdens die wandeling 
met Evita zorgverleners ontvang je tips over bewegen en 
gezond leven. Ga gezellig mee!

We zouden het leuk vinden 
als je mee gaat met de 
wandelclub. Wil je deelnemen? 
Geef je dan op via 
hr@evitazorg.nl 

14.30 - 15.30 uur Werken bij Evita Zorg: kijk op vitaliteit en goed 
werkgeverschap. Bij Evita Zorg besteden we veel 
aandacht aan vitaliteit en een gezonde leefstijl. Want 
alleen als je goed voor jezelf zorgt, kun je goed voor een 
ander zorgen. Aansluitend aan de wandelclub vertelt Nikki 
Goedemondt, Manager HR, over hoe hier bij Evita Zorg 
vorm aan wordt gegeven. 

De Manager HR zit voor je 
klaar. Zou je graag kennis 
willen maken en/of heb je 
specifieke vragen? Meld je dan 
aan via 
hr@evitazorg.nl

DONDERDAG 25 MAART

9.00 – 17.30 uur
De hele dag

Kom langs en maak kennis met Evita Zorg. Dagelijks 
staan onze collega’s voor je klaar om je meer te 
vertellen over het werken bij Evita Zorg en de 
opleidingsmogelijkheden in de Evita Academie. Liever 
digitaal in gesprek? Dat kan natuurlijk ook.

Vooraf aanmelden is niet 
nodig: Evita houdt de hele 
week open huis. Liever digitaal 
in gesprek? Geef je dan op 
voor een digitale kennismaking 
via hr@evitazorg.nl of plan 
direct een afspraak in via de 
website 
www.ontdekdezorg.nl/week 

Ontdekdezorg week
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Ontdekdezorg week
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Tijdstip Activiteit Informatie over deelname en 
aanmelden

DONDERDAG 25 MAART

10.00 - 11.00 uur Informatie over de Evita Academie. Altijd blijven 
leren is voor Evita Zorg een vanzelfsprekendheid. De 
Evita Acadamie verzorgt als erkend leerbedrijf een 
praktijkgericht scholingaanbod voor zorgverleners en zij-
instromers. Nikki Goedemondt, Manager HR, vertelt tijdens 
dit digitale informatiemoment over de mogelijkheden en 
het actuele scholingsaanbod.

De informatiesessie is digitaal 
en er is alle mogelijkheid tot 
het stellen van vragen. Wil je 
deelnemen? Geef je dan op via 
opleidingen@evitazorg.nl en 
ontvang een link met digitale 
toegang. 

15.00 - 16.00 uur Digitaal matchcafé. Op zoek naar een baan in de 
zorgsector, maar weet je nog niet wat bij je past? 
Werkgeversvereniging ZorgZijnWerkt organiseert 
matchcafé’s, waarbij kandidaten worden gekoppeld aan 
werkgevers in de zorg. 

Je kunt je opgeven voor een 
matchcafé via de landelijke 
pagina 
www.ontdekdezorg.nl/week. 

VRIJDAG 26 MAART

9.00 – 17.30 uur
De hele dag

Kom langs en maak kennis met Evita Zorg. Dagelijks 
staan onze collega’s voor je klaar om je meer te 
vertellen over het werken bij Evita Zorg en de 
opleidingsmogelijkheden in de Evita Academie. Liever 
digitaal in gesprek? Dat kan natuurlijk ook.

Vooraf aanmelden is niet 
nodig: Evita houdt de hele 
week open huis. Liever digitaal 
in gesprek? Geef je dan op 
voor een digitale kennismaking 
via hr@evitazorg.nl of plan 
direct een afspraak in via de 
website 
www.ontdekdezorg.nl/week 



Tijdstip Activiteit Informatie over deelname en 
aanmelden

VRIJDAG 26 MAART

10.00 - 11.00 uur In gesprek met een wijkverpleegkundige. Ben je 
geïnteresseerd in wat de functie van wijkverpleegkundige 
precies inhoud, of ben je gewoon benieuwd naar 
hoe een werkdag eruit ziet? Vraag het henzelf! 
De wijkverpleegkundige bij Evita Zorg heeft een 
coördinerende rol en is in staat om de zorgbehoefte 
en wensen van de klant om te zetten naar een passend 
zorgaanbod. Zij zijn het aanspreekpunt voor de klant en 
sturen de zorgverleners uit het klantteam aan. 

De wijkverpleegkundigen 
zitten voor je klaar.  Zou je 
graag kennis willen maken en/
of heb je specifieke vragen? 
Meld je dan aan via 
hr@evitazorg.nl 

14.30 - 15.30 uur Werken bij Evita Zorg: kijk op vitaliteit en goed 
werkgeverschap. Bij Evita zorg is er veel aandacht voor 
gezondheid en vitaliteit. Want alleen als je goed voor jezelf 
zorgt, kun je goed voor een ander zorgen. Aansluitend 
aan de wandelclub vertelt Nikki Goedemondt, Manager 
HR, over hoe bij Evita Zorg vorm wordt gegeven aan het 
vitaliteitsbeleid.

De Manager HR zit voor je 
klaar. Zou je graag kennis 
willen maken en/of heb je 
specifieke vragen? Meld je dan 
voor de informatiesessie over 
de Evita Academie via 
hr@evitazorg.nl

Ontdekdezorg week
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