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Beste lezer,
Voor iedereen die werkzaam is in de zorg is 12 mei een bij-
zondere dag. De Dag van de Verpleging, Dag van de Zorg of 
Dag van de Medewerker. 

Op 12 mei 1820 werd Florence Nightingale geboren. Zij 
wordt algemeen beschouwd als de grondlegster van de ver-
pleegkunde. Ze formuleerde de basisprincipes van verple-
gen en verzorgen en legde die vast in het nog steeds actuele 
boekje “Notes on Nursing”. Zelf is ze maar liefst 90 jaar oud 
geworden. 

Waarom aandacht besteden aan deze speciale dag? 
De werkdruk in de zorg is altijd al hoog, maar nu al lange tijd 
zeer hoog. En met de vergrijzing van Nederland wordt de 
behoefte aan medewerkers alleen maar groter. Het werven 
van nieuw personeel is niet eenvoudig. Alle reden dus om 
uw mensen op 12 mei in het zonnetje te zetten!
Kijk snel verder in dit magazine om u te laten inspireren. Van 
praktische cadeautjes tot pure verwennerij. Onze grafische 
afdeling maakt graag een ontwerp in de uitstraling die past 
bij uw organisatie met ruimte voor uw persoonlijke bood-
schap van dank en waardering. 

Veel lees- en kijkplezier,

Het team van Den Besten

Complimenten motiveren, bevorderen het 

zelfvertrouwen, je energieniveau en de 

sfeer. je laat zien dat je oog hebt voor de 

positieve kant van de ander. Een compi-

ment zorgt ervoor dat iemand meer vanuit 

zijn sterke punten en kwaliteiten werkt 

en daardoor meer bereid is het beste uit 

zichzelf te halen. 



Zorgpuzzel
Nieuw en uniek verkrijgbaar bij Den Besten!

Na een dag zorgen voor anderen is het tijd om tot jezelf te komen 
met deze hilarische zorgpuzzel.

Puzzelen is meditatief en ontspannend, verbetert je geheugen, 
stimuleert probleemoplossend denken, maar is vooral leuk!

Verras je collega’s met deze uniek verkrijgbare zorgpuzzel van 
maar liefst 500 stukjes.

Het geschenk 
voor de 
toppers 

in de zorg
Verpakt met 

gepersonaliseerd 
kaartje



Speaker
Of je nu even wilt ontspannen of juist werken aan je vita-
liteit, de muziek klinkt heerlijk uit de draadloze speaker. 
Combineer het met een playlist voor jouw organisatie 
voor een gevoel van verbondenheid. Om het geschenk-
doosje komt een speciaal ontworpen wikkel met ruimte 
voor een persoonlijke boodschap en eventueel informa-
tie over de playlist. Met custommade sleeve

Hamamdoeken
Naar de sauna, het strand, een dagje uit of op 
vakantie: een hamamdoek is ideaal. De doek 
heeft een afmeting van 90 x 170 cm, is gemaakt 
van 100 % katoen, licht en klein op te vouwen.
De custommade banderol maakt het tot een 
geschenk met een persoonlijke boodschap.
Met custommade bandarol

12 mei momentjes
Als je goed voor jezelf zorgt, kun je nog beter 
voor een ander zorgen. Gun je medewerkers 
twaalf momenten om te relaxen, lezen, uit te 
gaan, lekker te eten en te snoepen, te sporten 
of een fijne reis te maken. Lekker wandelen en 
fietsen in elk van onze twaalf provincies, te veel 
om op te noemen.

Handen en voeten pakket
Volledig op maat gemaakt is dit handen 
en voeten cadeau. De Zorgsok met wik-
kel, tube handcrème (50 ml), kaartje en 
brievenbusdoosje. Een originele manier 
om te bedanken voor de handen uit de 
mouwen en het stapje extra.
Volledig op maat gemaakt!

Tijd voor
jezelf



Waardering Time for tea
Deze dubbelwandige drinkfles is gemaakt 
van een speciaal licht en sterk glas en is 
lekvrij. Met uitneembare theezeef, handige 
LED touch thermometer in de dop en op 
maat gemaakte sleeve. 

Power!
Draadloze oplader van milieuvriendelijk tarwestro 
om makkelijk telefoon of tablet op te kunnen la-
den zonder snoertje. Met een leuke sleeve als extra 
bedankje. 

Mok
Een heel persoonlijk cadeautje is deze mok 
met naam. 
Het uitdelen is heel eenvoudig doordat het 
aangeleverd wordt per afdeling.

Jij bent Goud Waard! 
Waardeer je medewerkers met een van deze heerlijke verzorgingsproducten. 

De boodschap zegt genoeg: Jij bent goud waard! In deze serie zijn de volgende artikelen verkrijgbaar:
Showergel (200 ml), bodylotion (200 ml), handzeep (300 ml), bodywash (300 ml), geurstokjes (50 ml), 

showerfoam (200 ml). Kies een van de producten of laat het assorti leveren.
Extra leuk met custom made ontwerp. Vraag naar de mogelijkheden!



Duurzaam
Best voor elkaar

Correctbook
Eindeloos schrijven, voor iedereen, dat is de gedachte 
achter het correctbook. Het hebben van pen en papier 
is voor ons een vanzelfsprekendheid. Vaak wil je even iets 
opschrijven om te onthouden of om nieuwe ideeën te 
vormen. Echt papier is dan niet nodig, met het correct-
book schrijf en wis je weer uit, elke keer opnieuw. 
Met custom made sticker of eigen ontwerp mogelijk

Lunchbag
Eindelijk een goed alternatief voor plastic 
zakjes, aluminiumfolie of de lunchtrommel! 
Ideaal voor brood, fruit of snacks. Deze 
Lunchbag is eenvoudig te openen en te 
sluiten met de klitteband sluiting. Je lunch of 
snacks blijven heerlijk vers en ze passen veel 
gemakkelijker in je tas dan een lunchtrommel.

Tony Chocolonely
De lekkerste chocolade voorzien van je boodschap 
van waardering en dank. Onze grafische afdeling 
maakt graag een mooi ontwerp.

Een deel van de opbrengst wordt 
gebruikt voor de aanschaf van Cor-
rectbooks voor kinderen zonder pen 
en papier.

BE O Bottle
Gemaakt van suikerriet en daardoor beter 
voor het klimaat. Een superhandig ontwerp, 
waardoor je de fles altijd makkelijk kan mee-
nemen, schoonmaken en opbergen. 

Eigenschappen
• Gemaakt van suikerriet
• 500ml / 17oz
• Ontworpen en gemaakt in Nederland
• Geassembleerd op een sociale werkplaats
• 100% recyclebaar
• Vaatwasserbestendig
• BPA-vrij
Met custom made wikkel

Leuk met 
eigen wikkel



Aandacht schenken
De unieke coffee of tea brewer bevat de 
beste kwaliteit biologische koffie of thee 
voor 2 tot 6 kopjes.
Logo of leuke afbeelding 
op de sleeve

Kaartavondje
Een spel kaarten is altijd een goed 
geschenk, geef uren speelplezier 
cadeau met dit brievenbusdoosje. 
De Tiny Tony’s zijn pure verwennerij.  
Logo of leuke afbeelding op het 
kaartspel

Hart voor de zorg
Snoepbeker van biologisch afbreekbaar karton, 
gevuld met ongeveel 11 gevulde chocolade hart-
jes bonbons.  Chocolade UTZ gecertificeerd.  
Logo of leuke afbeelding op de deksel

Plastic weckpot
Eco-vriendelijke, herbruikbare en lekvrij sta-zak met 
weckpot-print. Gevuld met bijv. snoephartjes. Ande-
re vullingen mogelijk. 
Logo of leuke afbeelding

Confetti groeipapier
Geef een bloemetje cadeau met deze vrolijk 
gekleurde groeiconfetti. De papiersnippers 
bevatten naar wens bloemzaden of zaden voor 
kruiden. De sticker wordt speciaal op maat 
ontworpen.

Jij weet van wanten
Werken in de zorg is de handen uit de 
mouwen steken. De boodschap bij deze 
ovenwant  is een positief bedankje voor alle 
harde werkers.
Met bijpassende kaart

Groot gebaar
Klein budget

hart 
Jij hebt

voor de zorg

wanten
jij weet van

bedankt

voor je 

inzet



Bli(j)k van 
waardering
Geef je medewerkers dit blik 
van waardering gevuld met 10 
bloembollen. Een fleurig cadeau 
met een persoonlijke touch 
doordat de wikkel op maat voor 
je ontworpen wordt door onze 
grafische afdeling. Het blik is 
tevens een leuke spaarpot. 
Logo of leuke afbeelding

Groene vingers
Geen groene vingers nodig voor dit leuke plantje, want het 
leeft letterlijk van de lucht. De kurk kan bedrukt worden en 
door het magneetje hang je het plantje waar je maar wilt. 
Met logo

Dat verdient een bloemetje
Alsjeblieft, een dankjewel! Dit gezellige 
juten zakje is gevuld met anemonen 
bolletjes. Het kaartje krijgt de gewenste 
uitstraling. 
Logo of leuke afbeelding

Dat verdient

een bloemetje

Growing paper
Een kaartje met een extraatje. Dit 
speciale groeipapier bevat bloem- of 
kruidenzaadjes en wordt bedrukt met 
de gewenste boodschap.
Logo of leuke afbeelding



Geluk kun je  

         vermenigvuldigen 

       door het te

                          Delen

OF KIES VOOR EEN BOX VOL 
VERRASSINGEN. 

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Tiny Tony’s
In deze doos zitten Tiny Tony’s in een mix 
van 10 smaken (melk, melk karamel zeezout, 
melk noga, melk hazelnoot, puur amandel 
zeezout, donkere melk, puur, donkere melk 
pretzel, wit en wit framboos knettersuiker).
Genoeg om te delen met de hele afdeling.

Fruitkist afdeling
Genoeg voor iedereen! Deze grote box is gevuld met maar liefst 7,5 kilo vers en smaakvol fruit. Appels en 
peren rechtstreeks uit Hollandse boomgaarden, sinaasappels, mandarijnen, ananas,  walnoten en een 
heerlijke fles fruitsap (0,75L). De vouwkrat (L 40 x B 30 x H 16 cm) is herbruikbaar en gemaakt van recyclebaar 
plastic. De sleeve en het wenskaartje worden opgemaakt met je boodschap en logo. Zo wordt het een per-
soonlijk cadeau voor jouw team.

Bekijk ons 
assortiment
brievenbus-
cadeautjes

denbesten.shop



Voetenverwen pakket
Dit heerlijke verwenpakketje 
is gevuld met een vrolijk paar 
“Zorgsokken” en voetencrème. De 
sokken met wikkel en de tube zijn 
speciaal ontworpen voor Careaz.

Handcrème
Vorig jaar hebben we de medewerkers van 
Amaris Zorggroep verrast met een tube 
showergel met een custom made ontwerp.
Afgewerkt met goudfolie voor een luxe uit-
straling.

Zorgheuptas
Door het draaggemak en de vele vakjes is het 
een fijne aanvulling op je outfit. Ideaal als je 
uniform niet voldoende ruimte biedt of als je 
geen uniform draagt.

Referenties
Een selectie uit onze custommade geschenken van 

afgelopen jaar waar we trots op zijn. 
Van een compleet voetenverwenpakket op maat tot 

zorgheuptas met eigen logo.
Er zijn vele mogeli jkheden, informeer naar minimum 

aantallen en leverti jd. 

Zorgsok
Een superleuke en geheel op maat 
gemaakte custommade sok voor de 
medewerkers van Gelre ziekenhuizen.  
Een trendy cadeau dat iedereen vrolijk 
maakt! 




