
 
FAQ | Veel gestelde vragen 

Vragen over de Sterk in je Werk week? We hebben de meest gestelde vragen voor je op 
een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Mail dan naar 
sterkinjewerkweek@derotterdamsezorg.nl.  
 
Wanneer mag ik gratis meedoen aan een workshop? 
Als je werkzaam bent binnen één van de aangesloten zorg en welzijn instellingen bij 
deRotterdamseZorg. Dat zijn:  
 
Aafje, Albeda zorgcollege, Argos Zorggroep ASVZ, Caleido zorg, Careyn, Centrum voor 
Jeugd en gezin, Curamare, Enver, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, 
Hogeschool Rotterdam, Hoornbeeck College, Humanitas, IJsselland ziekenhuis, Ikazia 
ziekenhuis, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Kraamzorg Rotterdam, Laurens, Lelie 
zorggroep, Maasstad ziekenhuis, Middin, MOB, Het Oog ziekenhuis Rotterdam, Pameijer, 
Parnassia groep, Philadelphia, Rijndam revalidatie, Spijkenisse Medisch Centrum, 
Sonneburg, Transmitt, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Vijverhof. Zadkine, De Zellingen, 
Zuidwester 
 
Hoe meld ik mij aan voor een workshop? 
Via het programma kan je het aanbod bekijken. Klik via de ticket op een workshop die je 
aanspreekt. Op de workshop pagina kan je meer lezen over de inhoud en of de workshop 
fysiek op locatie is of online. Aan de rechterkant zie je een blauwe knop met ‘Yes ik wil mij 
aanmelden’  
 
Ik heb geen bevestiging ontvangen, wat nu? 
Controleer of de bevestiging in je spamfolder zit. Nog niet ontvangen? Dan kan je een 
mail sturen naar sterkinjewerkweek@derotterdamsezorg.nl.  
 
Wanneer ontvang ik een link voor de workshop? 
Als je je hebt aangemeld voor een online workshop ontvang je de deelnamen link in de 
bevestiging. Als deze daar niet in staat kan het zijn dat er nog geen link is. De 
workshoporganisator stuurt vooraf ook nog de link toe. Op de dag zelf nog niks 
ontvangen? Stuur dan een bericht naar sterkinjewerkweek@derotterdamsezorg.nl. 
 
Hoe meld ik mij af voor een workshop? 
Heb je je aangemeld voor een workshop, maar kan je er toch niet bijzijn? Meld jezelf dan 
af, dan kunnen we jouw plekje weer aan iemand anders geven. 
 
Stuur een mail naar  sterkinjewerkweek@derotterdamsezorg.nl met daarin je naam, email 
en de naam en tijd/datum van je workshop.  
 
Is het echt gratis? 
De workshops zijn écht gratis voor zorgprofessional in de regio.  

 

Mag ik mij overal voor inschrijven ook bij workshops in andere organisaties? 
Ja, je kan je voor elke workshop in het programma inschrijven. Dat is juist zo mooi aan 
deze week, zorgorganisaties organiseren workshops voor iedere zorgmedewerker in de 
regio! 
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Kan ik ook online meedoen of de workshop terugkijken? 
Bij de workshop details kan je zien of de workshop online of op locatie is. Bij fysieke 
workshops kan je niet online aansluiten en de online workshops zijn niet terug te kijken. 
Mocht je al aangemeld zijn en er onverwachts niet bij kunnen zijn, kan je altijd vragen aan 
de workshoporganisator of dit mogelijk is.  

 

 


