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Terugblik Evenementencommissie activiteiten 2018

De Evenementencommissie bedenkt en organiseert activiteiten, borrels en  
wow-momenten voor medewerkers. In overleg met de vrijwilligerscoördinatoren 
wordt er ook regelmatig iets leuks voor vrijwilligers georganiseerd. 

Door een goede feeling met de werkvloer, creatief te denken, samen te werken en het 
enorme netwerk optimaal te benutten is de Evenementencommissie erin geslaagd  
een gevarieerd programma voor 2018 neer te zetten. 

Mede namens Klaas Smilde bedanken wij ook alle medewerkers en vrijwilligers voor 
de toegewijde zorg voor onze cliënten. De Evenementencommissie wil Respect graag 
bedanken voor alle mogelijkheden en het vertrouwen! 

Monique Broeksteeg, Cora Knoester, Laila van der Zwan en Judith de Leuw 
Evenementencommissie
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Evenementencommissie 
blikt terug op 2018



12 t/m 16 maart 2018 >  
Week van Zorg en Welzijn

Het werk van onze medewerkers 
en vrijwilligers verdient enorm 
veel respect en waardering.  
In de Week van Zorg en Welzijn 
hebben we iedereen elke dag 
verrast met onder andere 
Rituals pakketten om heerlijk te 
ontspannen, taart om samen  
te genieten en er zijn sauna- 
bonnen verloot. 

15 mei 2018 > Dag van de Zorg

Op deze dag - de verjaardag van de wereldberoemde 
Engelse verpleegster Florence Nightingale (12 mei) - is 
iedereen in het zonnetje gezet. Een barista zorgde als een 
echte koffiekunstenaar voor de lekkerste koffie. Iedere 
medewerker werd verrast met Happy Socks en iedereen 
kreeg een goedgevuld tasje met ontbijt. 

De inzendingen van de fotowedstrijd lieten zien dat de  
Happy Socks ideaal zijn om alles op te vrolijken: van Respect 
werkkleding tot je sport- en weekendoutfit! De leukste team 
inzending is beloond met een smoothie workshop.

1 en 2 april 2018 > Pasen

Pasen is het moment om 
alle medewerkers in het 
voorjaarszonnetje te zetten met 
een doosje chocolade bonbons. 
Heerlijk van smaak en goed 
voor je humeur ;)

September 2018

In september komt de R in de maand 
en korten de dagen. De R-maanden 
zijn de snotter- en griepmaanden. Om 
de weerstand van onze medewerkers 
op peil te houden, heeft iedereen een 
tegoedbon van de viswinkel ontvangen. 

17 juli 2018 > Lancering huisstijl met Foodtruckfestival

Bij Respect vonden we het tijd voor een opfrisser. Een nieuw logo,  
een nieuwe huisstijl en website die helemaal bij onze organisatie past. 
Ook heten we vanaf nu Respect in plaats van Respect Zorggroep.  
Om dit te vieren regelde de Evenementencommissie een spetterend 
Foodtruckfestival met gevulde goodiebags. 

5 december 2018 > Sinterklaas

Sinterklaas alleen voor kinderen? 
Nee hoor! De goedheiligman  
heeft alle medewerkers en 
vrijwilligers verrast met een heerlijk 
pakketje van Chocolaterie ChoX!

18 december 2018 > Kerstborrel
 
Om iedereen te bedanken voor de inzet van het  
afgelopen jaar heeft de Evenementencommissie  
een gezellige kerstborrel georganiseerd. 

Tijdens de borrel kregen medewerkers als blijk  
van waardering van het MT een VVV Cadeaubon  
ter waarde van euro 50,-.


