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FAQ 2019: Vragen over de SIJWW goed en duidelijk beantwoord.  

“Besef creëren, geïnspireerd worden en werken aan je eigen ontwikkeling en loopbaan!” 

 
Wat is de Sterk in de Werkweek? Wat houdt het in om als organisatie mee te doen? 

Een week lang inspirerende workshops! Als deelnemende instelling organiseer je minimaal 

één activiteit die je openstelt voor alle zorg- en welzijnsmedewerkers van organisaties 

aangesloten bij deRotterdamseZorg. De activiteit helpt medewerkers sterk in hun werk te 

worden. Een activiteit kan bedoeld zijn voor zowel zorg-, onderwijs- en welzijnsmedewerkers, 

vanuit de primaire zorgproffessional als voor de staffunctionaris. Je krijgt ervoor terug dat 

medewerkers uit jouw organisatie kennis en inspiratie kunnen opdoen bij een van de andere 

deelnemende organisaties. Zo word je Sterk in je Werk.   

 
Waarom meedoen aan de Sterk In Je Werk Week (SIJWW)?      

Jouw zorg- en welzijnsorgansiatie is aangesloten bij deRotterdamseZorg. Samen met alle 

aangesloten organisaties in de regio Rijnmond maken wij ons klaar voor de toekomst. Dat 

betekent elkaar helpen, niet concurreren en onze medewerkers versterken voor meer 

werkplezier.   

 
Waarom de SIJWW? 

Met de Sterk in je Werk week hebben we de ambitie bewustwording te creëren bij zorg-, 
welzijn- en onderwijsmedewerkers over de impact van de veranderende zorg op hun eigen 
loopbaan. Dit jaar is er extra aandacht voor ‘Digivaardigheid in de zorg’. Door actief deel te 
nemen aan een van de aangeboden activiteiten leren medewerkers welke veranderingen er 
zijn, hoe ze deze eigen maken en kunnen doorvoeren in hun dagelijkse praktijk.   

Dat doen we vanuit de thema’s:  

• Sterk in Verandering   
• Sterk in Ontwikkeling    
• Sterk in Vitaliteit  

 
Voor wie is de SIJWW? 

Voor iedereen die werkt bij één van de aangesloten organisaties en instellingen bij 

deRotterdamseZorg, ongeacht functie, leeftijd, opleiding of (onderwijs)achtergrond. 

  
Wanneer is de SIJWW? 
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Wat zijn de kwaliteitscriteria die gelden voor de activiteiten?  

De activiteit:   

• biedt handvatten ter bevordering van de eigen regie van de medewerker 

• is een balans tussen interactie en individuele behoefte 

• is onderscheidend van andere activiteiten voor een veelzijdig aanbod 

• zorgt voor bewustwording en zet aan tot actie! 

 
Waar moet de activiteit plaatsvinden?  

Binnen jouw organisatie, het liefst op een inspirerende en goed te bereiken locatie.  

 
Wanneer in de week moet de activiteit plaats vinden?  

De exacte tijd plannen we in gezamenlijk overleg in. Wat belangrijk is, is dat er een rooster 

ontstaat waarbij medewerkers op ieder dagdeel (ochtend-middag-avond) en op iedere dag 

tijdens de SIJWW deel kunnen nemen aan een activiteit. Dit in verband 24/7 werktijden.  

 
Wat als wij (als organisatie) mee willen doen maar geen capaciteit of mogelijkheid 

hebben om een activiteit te organiseren?  

Dan is dit absoluut geen reden om niet mee te doen! Samen lukt het ons een leuke activiteit 

te organiseren en stimuleer vooral medewerkers om de workshops bij jouw organisatie of 

elders te gaan volgen. Zo kunnen bijvoorbeeld de loopbaancoaches loopbaangesprekken op 

jouw locatie voeren. Of kun je bedrijven uitnodigen hun product/diensten te presenteren die 

aansluiten bij de thema’s van SIJWW. En denk ook een aan sprekers/trainers/docenten uit je 

eigen netwerk. Het gaat erom dat je meedoet. Zo onderstreep je als organisatie het belang 

van (persoonlijke) ontwikkeling van je medewerkers.   

 
En hoe doe ik dan mee?  

Als organisatie heb je een vast contactpersoon: Defnie Clausing, projectleider van de Sterk 

in je Werk week. Met haar heb je vanaf het eerste idee tot met de uitvoering contact; over de 

(inhoud van de) activiteiten, de locatie, tijdstip, het aantal deelnemers en de inschrijvingen. 

Samen zorgen we voor een geweldige editie!  

Het is goed om rekening te houden met de globale tijdsplanning: 

• Inschrijven van activiteiten door organisaties t/m 2 oktober 2019 

• Inschrijven voor activiteiten door deelnemers 7 oktober t/m 15 november 2019 

 
Meer vragen? Stel ze gerust aan de projectleider: defnie.clausing@drz-projecten.nl  


