
In beeld



Wie we zijn. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn 
& Zorg realiseert doorbraken in het welzijn en de 
gezondheid van burgers i.s.m. lokale overheden, 
werkveld en onderwijs.  

Onze missie is om de kwaliteit van leven van deze 
burgers te vergroten.
 
De wereld waarin we vandaag onze zorg verlenen 
verandert snel. Daarom werken wij aan oplossingen 
van de toekomst en aan ontwikkeling en groei van 
medewerkers om hieraan bij te dragen. Met het 
CIV Welzijn & Zorg realiseren we ook doorbraken in 
meer vernieuwing, kennis en ontwikkeling aan de 
hand van enkele pijlers.



Logo



Logo

Dit is ons logo. De V van Vakmanschap 
heeft de invulling die past bij Welzijn & 
Zorg. Andere CIV’s krijgen een andere 
invulling van de V en deze vormen 
samen met dit logo een familie.



Illustraties



Thema-illustraties

Binnen de huisstijl maken wij gebruik 
van illustraties. We gebruiken 
vriendelijke en menselijke illustraties, er 
is altijd een persoon in verwerkt.

Voor de start van het CIV Welzijn & 
Zorg hebben wij gekozen om onze drie 
thema’s te laten illustreren:

• Hybride Leren
• Modulair Onderwijs
• Practoraat

Hybride leren

Modulair Onderwijs

Practoraat



Uitingen



Visitekaartjes



Waaier

Deze waaier hebben wij ontwikkeld ter 
promotie van het CIV Welzijn & Zorg 
en zijn uitgereikt bij de lancering van 
de nieuwe huisstijl. Hierin vertellen 
wij kort en bondig waar het CIV voor 
staat.



Schriften en pen



Roll-up banners



Animatie

Korte animatie ter promotie van de 
nieuwe visuele identiteit van CIV 
Welzijn en Zorg.

https://www.youtube.com/watch?v=2yAOeIWocng


Website

De website is in volle ontwikkeling en 
wordt eind 2019 opgeleverd.

Tijdelijke website is te zien via
www.civ-welzijnenzorg.nl

Nieuwe  website
– 

Eind 2019 online

http://www.civ-welzijnenzorg.nl


In- en externe  
Communicatie & PR



Publicaties
Klik op de afbeelding 
om het volledige 
bericht te lezen. 

https://nieuws.mborijnland.nl/zestien-docenten-gezondheidszorg-en-welzijn-klaargestoomd-voor-toekomst/
https://nieuws.mborijnland.nl/css-breda-en-mborijnland-ontwikkelen-werkplekleren-en-nieuwe-leertechnologie/
https://nieuws.mborijnland.nl/subsidie-voor-innovatieve-oplossing-personeelstekort-in-welzijn-en-zorg/
https://nieuws.mborijnland.nl/centrum-voor-innovatief-vakmanschap-civ-welzijn-en-zorg-krijgt-vorm/
https://nieuws.mborijnland.nl/inspirerende-werkveldbijeenkomst-civ-welzijn-zorg/
https://www.allesinalphen.nl/nieuws/wethouder-de-jager-tekent-overeenkomst-voor-civ-zorg-en-welzijn.html


Publicaties

Onderstaande huis-aan-huis-kranten met een totale oplage 
van 155.000 hebben begin november 2018 het persbericht op de 
voorpagina van hun zorgspecial geplaatst (free publicity). 

Hieronder links naar de diverse publicaties, de uitingen zijn inhoudelijk allen 
gelijk.
 
• Hart van Lansingerland: (link) pagina 13: verschenen in Bleiswijk, Berkel 

Rodenrijs, Bergschenhoek en Kruiswijk
• Telstar: (geen link beschik baar): verschenen in Pijnacker, Delfgauw, Oude 

Leede, Nootdorp en Ypenburg
• Het Krantje: (link) pagina 23: verschenen in Leidschendam, Voorburg, 

Stompwijk en Leidschenveen
• Postiljon Zoetermeer: (link) pagina 19: verschenen in Zoetermeer en Benthuizen 

https://www.jambooty.be/nl/document/2031267
https://www.jambooty.be/en/document/2031353
https://www.jambooty.be/en/document/2031479


Publicaties



Video
Werkveldbijeenkomst

Het Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap Welzijn & Zorg 
organiseert twee keer per jaar 
werkveldbijeenkomsten met al haar 
partners. 

De eerste werkveldbijeenkomst 
van 2019 was op 24 januari in het 
gemeentehuis van Alphen aan den 
Rijn.

https://www.youtube.com/watch?v=I08DWN1E1r8


Nieuwsbrief

De eerste verzonden nieuwsbrief in de 
nieuwe huisstijl. 

Klik op de afbeelding om deze 
nieuwsbrief in uw browser te lezen.

https://preview.mailerlite.com/p8d8o8/1094668178627236956/g1c8/


Social media



LinkedIn

Besloten LinkedIn-groep voor partners 
met tot nu toe 45 leden.

https://www.linkedin.com/groups/13659609/


LinkedIn

Posts zichtbaar voor bredere 
doelgroep dan alleen partners.

Klik op de afbeelding voor het artikel 
op LinkedIn.

Mooi nieuws! Subsidiebijdrage vanuit 
OCW voor CIV Welzijn en Zorg 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6460152062092021761/


LinkedIn

Posts zichtbaar voor bredere 
doelgroep dan alleen partners.

Klik op de afbeelding voor het artikel 
op LinkedIn.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6494231775475171328/


LinkedIn

Posts zichtbaar voor bredere 
doelgroep dan alleen partners.

Klik op de afbeelding voor het artikel 
op LinkedIn.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6494570632292892673/


LinkedIn

Posts zichtbaar voor bredere 
doelgroep dan alleen partners.

Klik op de afbeelding voor het artikel 
op LinkedIn.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6552107553877180416/


Twitter

Klik op de afbeelding voor het artikel 
op Twitter.

https://twitter.com/DeAlphenaar0172/status/1017668437718523906
https://twitter.com/AstridWest/status/1088667527603994624
https://twitter.com/mboRijnland/status/1088827042114781184
https://twitter.com/mboRijnland/status/1088465178084159488


civ-welzijnenzorg.nl

http://civ-welzijnenzorg.nl

