
Wordt onze 
collega 
Mooi Mens 
2011? 
Stem nu!

Eliene Roelse maakt kans op de titel Mooi Mens 

2011! Volgens Zorgverzekeraar IZZ en Anita Witzier 

is onze collega een van de meest bijzondere 

zorgmedewerkers in het land. Wordt onze collega 

een van de vijf finalisten? Help mee en stem! 

Het is alweer de vijfde Mooi Mens Verkiezing die Zorg-
verzekeraar IZZ organiseert. Uit de vele inzendingen die 
IZZ kreeg, blijkt wel dat zorgmedewerkers bijzonder zijn. 
Maar liefst 685 mensen zijn door een collega, familielid of 
vriend voorgedragen! Van herintreders tot mantelzorgers; 
allemaal steken ze tijd en energie in net dat beetje extra 
zorg voor een ander. Ze zijn een steun en toeverlaat voor 
hun collega’s. Of helpen hun patiënten door een uniek 
project op te starten. Sommigen hebben zelf heel wat 
meegemaakt, en zetten toch de zorg voor een ander 
voorop. De jury vond het dan ook moeilijk om de 25 
meest bijzondere medewerkers te selecteren. Maar het is 
gelukt. Uit alle bewonderenswaardige verhalen heeft de 
jury de 25 Mooiste Mensen geselecteerd. En een van de 
genomineerden is onze collega Eliene Roelse, oprichter van 
Stichting Stomaatje!

Stem nu!
Of Eliene de titel Mooi Mens wint, hangt mede van u af. 
Tot 4 november kunt u via www.izz.nl stemmen op degene 
die volgens u het meest uitblinkt in de zorg voor anderen. 
Tijdens de verkiezingsavond op 8 november wordt 
bekendgemaakt wie de vijf finalisten zijn. Het aanwezige 
publiek bepaalt wie van hen de hoofdprijs mee naar huis 
neemt. Stem nu op Eliene! Ga naar www.izz.nl.

Over de Mooi Mens Verkiezing
IZZ is al bijna 35 jaar dé zorgverzekeraar voor de zorg. 
IZZ weet wat er in de sector speelt en heeft grote 
bewondering voor alle zorgmedewerkers. Want zij 
zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor anderen. 
Zij verdienen het om zelf eens in het zonnetje te staan. 
Daarom organiseert IZZ de Mooi Mens Verkiezing. Vorig 
jaar won Carla Bergsma. Zij zette Wensvervoer op om de 
wensen van terminale patiënten te laten uitkomen.


