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“Ik vind het gaaf  
om te zien hoe  
vooroordelen van 
jongeren over de 
zorg afnemen en  
de interesse in  
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Nu en in de toekomst zijn veel mensen nodig die kiezen voor een baan in zorg en welzijn. 
Samen staan we voor een grote uitdaging om te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft 
– nu én later – dit ook kan krijgen. Het project Ambassadeurs van de Zorg laat toekomstige  
studenten zien hoe divers, waardevol én leuk het werken in de zorg- en welzijnssector kan 
zijn, zodat meer jongeren kiezen voor een opleiding en baan in deze sector.

Waarom Ambassadeurs 
van de Zorg?

Wat we doen 
Ambassadeurs van de Zorg laten met voorlichtingen 
op middelbare scholen toekomstige studenten zien hoe 
belangrijk, uitdagend en leuk het werken in de zorg- en 
welzijnssector kan zijn, zodat meer jongeren kiezen voor 
een opleiding en baan in deze sector. Dit werkt volgens 
het principe van peer education: jongeren enthousias-
meren andere jongeren.
11 ZorgInfluencers zijn het boegbeeld van het project. 
Het zijn ambassadeurs die naast het geven van voor-
lichtingen ook online een kijkje geven in het werk. De in-
fluencers zetten filmpjes, vlogs en foto’s online over hun 
werk en leven. Leerlingen kunnen de influencers volgen 
om meer te weten over hun werk, de diversiteit van het 
werk en alle dingen die daarbij komen kijken. 

Waarom doen we dit?  
Meer jongeren komen zo in aanraking met de sector zorg 
en welzijn. Hierdoor wordt ook hun beeld van de sector 
verbreed. Vooroordelen worden weggenomen en een 
eerlijk, realistisch beeld van de sector wordt geschetst. 

Na de voorlichting geeft bijna driekwart van de jongeren 
aan dat ze beter weten wat de sector zorg en welzijn is 
en meer dan een derde geeft aan na de voorlichting na te 
denken over een opleiding in zorg en welzijn. Docenten 
geven de voorlichting gemiddeld een 7.8 en alle docen-
ten zouden een voorlichting van Ambassadeurs van de 
Zorg aanraden bij hun collega’s. 

Een digitaal jaar achter de rug
Door het coronavirus hebben we dit jaar helaas geen 
voorlichtingen op locatie kunnen verzorgen. We hebben 
hard ons best gedaan om toch digitaal zoveel mogelijk 
jongeren te kunnen bereiken en te enthousiasmeren over 
de sector zorg en welzijn. 
Alle ambassadeurs, en wijzelf, hebben geleerd hoe je on-
line een interactieve voorlichting kunt verzorgen. Daar-
naast hebben we zelf ons eerste online evenement geor-
ganiseerd: Neuzen in je studiekeuze. Op deze manier 
hebben we studiekiezers die meer wilden weten over de 
sector toch de kans gegeven om in gesprek te gaan met 
een ambassadeur. Met groot succes: we ontvingen veel 
enthousiaste reacties en de opkomst was goed. 
We zijn het er allen over eens dat dit jaar eens te meer 
duidelijk is geworden hoe belangrijk het werk in zorg en 
welzijn is. En we kijken er dan ook zeer naar uit om dit vol-
gend jaar te blijven benadrukken, zowel fysiek als online!

Ik ben Ambassadeurs van de Zorg en  
ZorgInfluencer geworden, omdat ik anderen 
wil inspireren om hun dromen na te jagen! 

(Dina, Ambassadeur 2019-2020)

Als ik kijk naar de zorg, dan denk zélfs ik: 
‘vrouwenwerk’. Dit is een vertekend beeld wat 

door de jaren heen is ontstaan. De rol van 
ambassadeur geeft mij de mogelijkheid om 

jongeren (én jongens!) te enthousiasmeren met 
als doel dit stereotype beeld te doorbreken.

(Jamal, Ambassadeur 2018-2019)

CNV Jongeren is initiatiefnemer van Ambassadeurs van de Zorg. 
Ambassadeurs van de Zorg wordt gefinancierd door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als onderdeel van het Actieprogramma 
Werken in de Zorg en in het bijzonder de landelijke campagne #ikzorg.


