
Ben jij een zorg- of welzijnsprofessional? En wil jij een verschil maken voor 
mensen die hulp goed kunnen gebruiken? 

Doe je mee!
Merk jij dat cliënten je uitleg niet altijd goed begrij-
pen? Komt een cliënt altijd te vroeg of juist te laat? Dat 
kunnen signalen zijn van beperkte basisvaardigheden. 
Herken jij deze signalen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Aanleiding
In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen 
moeite met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. 
In het geval van gezondheid kan dit van invloed zijn 
op het goed begrijpen van een medicijninstructie, of 
informatie begrijpen en toepassen op je eigen situatie. 

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt, dan ontmoet 
je ongetwijfeld dagelijks deze mensen. Zij hebben 
onvoldoende gezondheidsvaardigheden. En jij kunt 
een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van 
deze mensen.

Waarom zoeken we jou?
Minder dan de helft van de zorg- en welzijnsprofessio-
nals is zich bewust van deze problematiek. Daarom 
ontwikkelen, wij, CINOP , in opdracht van het ministe-
rie van OCW en VWS een trainingsprogramma. De 
input vanuit de praktijk is naar ons idee essentieel om 
de training te laten aansluiten bij de behoeften die er 
zijn en de impact van de training zo groot mogelijk te 
laten zijn. Dit programma ontwikkelen we dan ook 
mét en vóór zorg- en welzijnsprofessionals.

Daarom zijn wij op zoek naar jou! Een enthousiaste 
zorgprofessional die als co-ontwikkelaar je kennis, 
ervaring en wensen met ons deelt. Zo kunnen we de 
training optimaal laten aansluiten bij jou en je colle-
ga’s. Doe je mee? 

Wat gaan we doen?
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■ Sessie 1: 9/9   13.00 - 16.00
■ Sessie 2: 15/9 17.00 - 20.00
■ Sessie 3: 21/9 17.00 - 20.00
■ Sessie 4 28/9 13.00 - 16.00

Mocht je er graag bij zijn, maar niet beschikbaar zijn 
op een van deze data, neem dan contact op.
Doe je mee? Meld je dan hier aan. 
Heb nog vragen? Neem dan hier contact op met Nina 
van Veldhuizen en Eveline Vervoort.

In vier interactieve sessies gaan we aan de slag 
met Design Thinking. Tijdens deze sessies bepa-
len we samen wat de wensen en behoeften voor 
vorm en inhoud zijn van het trainingsprogramma. 

Het zijn leuke interactieve bijeenkomsten waarbij 
jij de rol van expert vervult. 

CINOP gaat aan de slag met jouw input en ideeën, 
ontwikkelt het trainingsprogramma en toetst de 
uitkomsten gelijk bij jou en je collega’s.

Je mag bij alle bijeenkomsten aansluiten, maar 
kiest zelf hoeveel sessies je kunt en wilt aanslui-
ten.

Je reiskosten worden vergoed, je ontvangt een 
cadeaubon en we zorgen voor voldoende eten en 
drinken. 

Afhankelijk van de deelnemers kiezen we een 
centraal gelegen locatie

Je bent een ervaring rijker, door samen met 
gelijkgestemden bij te dragen aan dit trainings-
programma.
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De sessies vinden op de volgende momenten plaats. 
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