
 

 OSB, oktober 2020 

 
Handleiding / draaiboek voorbereiden op deelname aan Actieweek  
 
Vanwege de coronamaatregelen is de invulling van de actieweek gewijzigd t.o.v. de eerdere edities. 
Het is helaas op dit moment niet verantwoord om in de zorginstellingen samen met cliënten en 
bewoners allerlei activiteiten te houden. We hebben daarom een laagdrempelig alternatief bedacht: 
laat in de actieweek taarten met het actieweek-logo bezorgen voor bij het koffiemoment met de 
bewoners.  
 
Contact leggen met zorgcentrum en vrijwilligerswerk aanbieden 
Contact opnemen met een Stichting/zorginstelling die klant is. Mocht het AWOG-lid geen zorgcentra 
in zijn portefeuille hebben, dan met een willekeurige zorginstelling in de buurt en afspraken maken 
over het aanbieden van de taart. In verband met planning van activiteit en het vastleggen van een 
datum is het raadzaam om zo snel mogelijk contact te zoeken met het zorgcentrum.  
 
Communicatie andere klanten in de ouderenzorg 
Mocht een AWOG-lid meerdere zorginstellingen als klant hebben en moet je een selectie maken naar 
wie je toegaat. Communiceer dan naar andere zorginstellingen dat de actieweek een jaarlijkse 
activiteit zijn. In een volgend jaar (of jaren) worden andere stichtingen die klant zijn bezocht. Het is 
belangrijk zorgvuldig te communiceren naar andere klanten in de zorg die nu niet aan de beurt zijn, 
zij zouden zich gepasseerd kunnen voelen. 
 
Periode 
Als actieperiode is gekozen voor de weken 50 en 51. Het is aan het AWOG-lid om samen met het 
aanspreekpunt bij de zorginstelling een afspraak te maken voor de activiteit. 
 
Kosten 
Kosten zijn voor rekening van het AWOG-lid. 

• Denk aan:  
-de taarten (met actieweek logo en evt. bedrijfslogo) 
-omzetderving (aantal personen x tijdsbeslag x uurtarief); 
-etc.  

 
Communicatie 
OSB: zie ledenbericht en persbericht op website OSB. Daarnaast ook via multimedia kanalen. 
AWOG-leden zelf: regionale pers informeren en via eigen multimedia kanalen uitdragen. 
 
Doorgeven activiteiten 
Het is belangrijk dat OSB weet welke bedrijven meedoen, op welke dag de activiteit is en op welke 
locatie. Dit om de pers (zie punt hiervoor) te kunnen informeren vanuit OSB.  
Informatie graag doorgeven aan Horia el Harrad.  
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