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Persbericht, 20 mei 2021 

 

Inschrijving Nationale HR Zorg Award 
2021 geopend 
Nieuw thema: welke zorgorganisatie heeft het 
beste idee voor ‘nieuwe energie’? 
 

 

De inschrijving voor de vijfde editie van de Nationale HR Zorg Award is geopend. Na vier jaar op zoek te zijn 
geweest naar het beste project voor meer werkplezier, heeft FWG Progressional People dit jaar gekozen voor 
een nieuw thema. Elke zorgorganisatie in Nederland is van harte uitgenodigd om een project in te sturen dat 
bijdraagt aan ‘nieuwe energie’. Inschrijven kan tot 18 augustus 2021 via www.hrzorgaward.nl.    

Nieuwe energie! Dat kunnen we gebruiken in de zorg. Zéker na het afgelopen jaar. Alleen… waar haal je het 
vandaan? FWG Progressional People is op zoek naar frisse voorbeelden van zorgorganisaties. Ideeën en projecten 
die zorgen voor veerkracht en plezier, en die weer perspectief bieden. Of het nu een organisatiewijziging is, een 
manier om nieuwe medewerkers te werven of extra krachten in te zetten, een vitaliteitsproject, of een andere 
aanpak op de werkvloer. Als het zorgmedewerkers maar helpt om hun energie terug te krijgen én vast te houden.  

Stuur je project in en win de Nationale HR Zorg Award 2021! 

In de spotlights 
Net als tijdens de speciale corona-editie van de HR Zorg Award afgelopen jaar, zal dit jaar weer elke inzending die 
voldoet aan de voorwaarden in de spotlights worden gezet. Hiervoor is gekozen, om zoveel mogelijk kennis te 
delen en andere zorgorganisaties te inspireren. In tegenstelling tot vorig jaar wordt dit jaar wel weer ‘als vanouds’ 
een winnaar gekozen. De beste projecten worden geselecteerd door een onafhankelijke voorselectiecommissie en 
vakjury. (Deze namen worden binnenkort bekendgemaakt.)  

De prijs 
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het HR-event van FWG Progressional People in oktober. De jurywinnaar 
ontvangt een bokaal en ondersteuning van FWG Progressional People ter waarde van 10.000 euro, om de plannen 
verder uit te werken of opvolging te geven. Naast de juryprijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt. 

Voorgaande jaren 
De Nationale HR Zorg Award wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. De eerste editie (2017) werd gewonnen 
door Cello Zorg, met het project LEV. In 2018 won Pluryn met het project Carrièreswitchers. De winnaar van 2019 
was Arkin, met het project Arkin ontregelt. Met de speciale editie in 2020 won de hele zorg, vanwege de tomeloze 
inzet in de coronaperiode.  

Meer informatie over de Nationale HR Zorg Award is te vinden op de website: www.hrzorgaward.nl.  
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Over FWG Progressional People  
FWG Progressional People is het advies- en onderzoeksbureau dat zorgorganisaties helpt bij vraagstukken rondom 
het werken in de zorg. Een van de krachten onder de dienstverlening is het doorlopende onderzoek naar trends en 
ontwikkelingen in de zorg, waardoor de adviseurs van FWG Progressional People alles weten over het werken in de 
zorg, nu en in de toekomst. 

 

Voor de redactie 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ed van Meeuwen van FWG Progressional 
People, via evanmeeuwen@fwg.nl of 030 2669400. 
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